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వంం౦దంమాట 

ఉపనిషద్వాజ్మయం అంతా గోవుగా, గోపొలనందనుడు 

దోగగా, నరుడె న పొరునిమీది వాత్సల్యంతో సుబుద్గుల సార్దక్యా 
థ్ యు థి ధ్ థి 

నికి అందించిన అమృతం భగవద్గీత, 

మరణశీలి అయిన మానవుడిని జననమరణరూప సంచార 

చకంనుండి తప్పించగల ఏకై కశాస్త్రం [బ్రహ్మవిద్య అమృతత్య 

సిద్ధి కేర్పడింది. ఈ స్థితి 'బీరేందుకు శాస్త్రకారులు విభిన్నమార్గా 

అను సమాజానికీ సాధకులకూ అందించినా వేటి కవి విడిగా ఉండి 

పోయాయి. అన్ని మార్గాలను సంకలనం చేనుకున్న అమృత 

భాండం భగవద్గీత, ఆ యా" వ్యక్తుల అర్హ తావకాశాలకు అనుగు 

ణంగా భిన్నభిన్నమార్గాలు వాటిని అచర్షించే విధానాలను తర 

తరాలకూ అందించిన లొకికపారలొకిక శుభ సుఖదాయిని అది, 

ఫలా పేక్రారహీత బుద్ధితో ఏ విధానాన్ని అహీసరించ గలిగినా, ఐహీ 

కంగా జీవన్ముక్తుడై పరంలో పునరావృత్తి రహిత పరమపదాన్ని 

సాధకుడు పొందగలుగుతాడు. అన్ని విధానాలను అనుసరించ 

గలిగితే చెప్పవలసిన పనే లేదు. 

అసలు భగవద్గీత భిన్న ధర్మకర్మమార్గ సంకలన మనే 

భావనకూడా వున్నది. గీతామార్గాలు సర్వజన శీేయోదాయకా 

లనేందుకు దీనికి ఉర్జూభాషలో 20 అనువాదాలదాకా ఉండడం, 

వివిధ పౌశ్చాత్యభాషలలో ఇది అనువాదం కావడం ఇందుకు 

నిదర్శనం. మొగలాయీ రాజకుమారుడు గితాసారాన్ని _గోలిన 

ధన్యజీవి అని చరిత చెబుతున్నది. 
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వాస్త వానికి భగవద్గీత భిన్న కర్మమార్గాల సంపుటీఠరణ 
మని లోళఠమాన్య బాలగంగాధర తిలక్వంటి మహనీయులు 

భావించాడు. 

గీతా ఆదర్శాలను అనేక్లీంది తరించిన ఆ కర్మయోగి 

తిలక్ మహారాష్ట్రభాషలో సమాజాని కందించిన గీతారహస్య 
(గంథానికి శ్రీ నోరి సుబహ్మణ్యశాస్త్రిగారి ఆంధానువాదాన్ని 
ఆస్పికజనులకు అందించే అపూర్వావకాశం లభించడం అదృష్టంగా 

భావిస్తున్నాం. 

వ్యాఖ్యానభాగంలో ద్వితీయసంపుటాన్ని వెలువరిస్తున్నాం. 

త్వరలో తృతీయభాగం కూడా వెలువడబోతున్నది, ఈ |గంథ 
ము[దణకు దోహదం చేసిన గితాభిమాను లెందరో ఉన్నారు, వా 

రందరకీ మా అభివందనాలు, 

తమ అనుభవాన్ని తాత్తి్యికసంపదను రంగరించి లోక 

మాన్యు అందించిన ఈ గీతారహస్యం అఖభిలాస్పిక జనాదరణ 

పొందగలిగితే ఇందరి అశ, మా [ప్రయత్నము చరితార్థమైనబ్లే. 

తిరుపతి ఎన్. లక్ష్మీనారాయణ 

కార్యనిర్వ హణాధికారి 

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు 



గీతారహస్యము నందలి విషయములకు 

ఆయా పకరణముల యందున్న 

యను కమణిక 

పదియవ |వకరణము 
కర్మవిపాకము, ఆత్మస్వాతం[త్యము 

మాయానృష్టియు (బహ్మసృష్టియు.... దేహము యొక్క కోశ 

ములును కర్మకు నాశయమగు లింగశరీరమును....కర్మయును నామ 

రూపములును మాయయు ననువానికి గల పరస్పర నంబంధమ్మృులును 

ఉల కర్మయొక్కయు మాయయొక్కయు వ్యాఖ్యానము... మాయ 

యొక్క మూల మగన్యుమైనందున మాయ పరతంతురాలయినను 

ననాది యయినది..., మాయాత్మకమగు (పకృతియొక్క వ్యాప్తి లేక 

సృష్టి యనునదియే కర్శము.... కావున కర్మమును ననాదియె ... 
కర్మముయొక్ల యఖండమగు (పయత్నము....పరమేశ్యరు(డు దాని 

యం దేమియు( (బవర్సింపక కర్మానుసారముగనే ఫలము నిచ్చు 

చున్నాడు ,.. కాని కర్మ చేయుటకు సాధనములు... కర్మబంధము 

యొక్కయు (పవృత్తిస్వాతంత్యముయొక్కయు (పస్తావన,.... కర్మ 

విభాగము, ప్రారబ్బము; [కియమాణము ను....పారబ్ధకర్మణాం భోగా 

దేవక్షయః....మిమాంసకులయొక్కు వైష్పర్మ్యసిద్ధిహాదము వేదాంతు 

లకు |గావహ్యాము కాదు....జ్ఞానముదక్క కర్మబంధమునుండి విముక్తి 

చేయున దెద్దియును లేదు....జ్ఞానశబ్ధార్థము.... జ్ఞానమును సంపాదిం 

చుకొనుటకు జీవుడు స్వతంగత్రుండు....కాని కర్మ చేయుటకు సాధ 
నము లతని యొద్ద లేకుండుటచే నంతమా్యతమే పరా పేక్షగలవా(డు 

మోక్షము నొందుట కాచరింపంబడిన కర్మ స్వల్పమైనను వ్యర్థము 

కానేరదు .... కావున నొకప్పుడై నను దీర్భపయత్నముచే స్వయము 
ఖగీ, 11-౨ 
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గణే సిద్ధించును... కర్మక్రయముయొక్క స్వరూపము... కర్మలను 

వీడుట శక్యము గాదు.... ఫలాశను వదలుము ...కర్మలకుండు బంధ 

కత్వము మనోమూలళము.... కర్మబు బంధకములు గావు .... కాన 

జ్జాన మెప్పుడు గల్గినను దానినుండి మోక్ష మను ఫలమే గలుగును... 

అప్పటికిని నవసానాలముయొళ్ళ మహత్త్వఘు ..., కర్మకాండమును 

జ్ఞానకాండమును,..,శౌతయజ్ఞ మును స్మార్హయజ్ఞ మును, కర్మపర 

మయిన గృహ సారము. ... కర్మములు జ్ఞానయుక్తము లనియు 

- జ్ఞానవిరహితము లనియు.., తదనుసారముగ వేర్వేటగు గతి,,.. జీవ 

స్మత్తావస్థను వర్ణి ంచుట ,.. wae wre ఉప 

పదునొశండవ |పశరణము 

సన్న్యాసము, కర్మయోగము 

సన్న్యాసము) కర్మయోగము నను నీ రెంటిలోను |శేష్టమగు 
మార్గ మేది యని యర్జును(డు |పళ్ళించుట,,,,ఈ మార్గములవంటి వే 

పాళ్ళొత్యుల మార్గములు... ..సన్న్యాసము కర్మయోగము ననువానికి 

పర్యాయశబ్దములు .. వీనిలో సనా ఎ5సశబ్రముయొక్క యర్థము కర్మ 

యోగము,, *. -సన్న్యాసమార్గమున కంగము కానందున “రెండును 

స్వతంతములై నవి. ..టీళాకారు లీ విషయమున [వాసిన యంగాంగీ 

భావములు... ఈ రెండు మార్గములలోను కర్మయోగమే |శేష్ట మని 
గితల యొక్క స్పష్టమగు సిద్ధాంతము....నన్న్యాసమార్లీయులకు టీకా 
కారులచే చేయయంుడిన విపర్యాసము.... అందుకు సమాధానము.... 

అర్జును డజ్ఞాని యనుకొనుటకు వీలులేదు.... కర్మయోగమే |శీష్ట 
మేల యాయె నను విషయమై గితలలో( జెప్ప(బడిన కారణములు 

ఈ యాదార నునాదినుండియు ద్వివిధములుగనే యున్నది కాన 

(శీష్ట త్వమును నిర్ణయించుట వ్యర్థము., .. ఇనకునిచే వర్ణి ంపబడిన 

మూడు నిష్టలును" గీతలయందు వర్ణీ ంప(బడిన రెండు. నిష్టలును .. 

కర్మలు బంధకములని చెప్పుటచే వానినే వదలివేయవలయునని సిద్ధిం 
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పదు....ఫలా కను వదలుటచే నిర్వాహకము కానేరదు....శర్మవదలుట 

కశక్యము ,...కర్మబను వదలుదు పేని యాహారముకూడ లభింపదు 

జ్ఞానము కల్గినపిదప స్వార్థమై కర్తవ్య మేమియు లేకున్నను, లేక 

వాసీనాక్షయమైనను కర్మలు వీడవు,... కాన స్వార్థబుద్ధి లేకున్నను 

జ్ఞానము కలిగిన పిదపను కర్మలు తప్పక చేయవలయును....భగవం 

తుని యొక్కయు, జనకునియొక్కయు నుదాహరణము,... ఫలాశా 

త్యాగము, వైరాగ్యమును, కర్మోత్సాహమును....లో కసం గహమును 

దొని లక్షణమును ... ఇదియె (బహ్మజ్ఞానమునకు నిజనుగు పర్యవ 

సానము.... ఆలోకసం[గ్రహమైనను చాతుర్వర్థ్యానుసారముగను నిష్టా 

మముగను చేయవలయును... స్మృత్మిగంథములలో వర్గీ ౧ప(బడిన 

య్మాశమచతుష్టయము నందలి జీవితమును గడపు మార్గమును ..., 

గృహస్థాశ్రమ మాహాత్మ్యము..., భాగవతధర్మములు స్మార్తధర్మము 

లన మొదటి యర్థ మేమియో వివరించుట , గీతలయందున్న కర్మ 

యోగమున భాగవతధర్మములే (ప్రతిపాద్య మనుట.... గీతలయం 

దున్న కర్మయోగమునకును మొమాంసకుల కర్మమార్లమునకును 

భేదము,...స్మార్మసన్న్యాసమునకును భాగవతసన్నా్యసమునకునుగల 

భేదము.... ఈ రెండింటికి నుండు నేఠవాక్యత,... మనుస్మృతి యం 

దున్న వైదిక కర్మయోగమునకును, భాగవతధర్మములకును గల 

(పాచీనత ,.,, గీతలయందున్న యధ్యాయ సమాప్తి సూచకమగు 

సంకల్పమునకు గల యర్థము... గీతలయుక్క యపూర్వతయు 

(పస్థాన తయమునం దున్న మూడు భాగముబకు సార్థక్యము 0 

సన్నా్యాసమును (సాంఖ్యమును)) కర్మయోగమును (యోగమును 

నను నీ రెండు మార్లములయందును గల భేదాభఖేదములకు కోష్టక 

రూపము క్షప్తమగు “నిరూపణము.... దానిని (పతిపాదించునట్టి' ఈశా 

వాస్యోపనిషత్తునందలి మం్యతము....దానిని గుణించిన, శంకర భాష్య 
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మునందలి విచారము,...మనుస్మృతి యందును నితరస్మృతుల యం 
దునుగల జ్ఞానకర్మసముచ్చయాత్మకములగు వచనములు ...?8_107 

పం|డెండవ (పకరణము 

సిద్ధా వస్థయు, వ్యవహారము 

నంఘము యొక్క పూర్ణావన్థ....పూర్ణావస్థ్టయం దున్న వారం 

దటును స్థిత పజ్ఞులే,...నీతియొక్క పరమావధి....పాశ్చాత్యుల నుతా 

నుసారముగ స్థితప్రజ్ఞుడు... స్థిత పజ్ఞునియొక్క విధి నియమము 

లతో సంబంధించియుండదు,,,, కర్మయోగి యగు స్థిత పజ్జునియొక్క 

స్థితియే పరమనీతి,... పూర్ణావస్థయందలి వరమావధి యగు నీతియు, 

నను వాని భేదములు.... దాసబోధయందు చెప్పంబడిన యుత్తమ 

పురుషుని వర్ణన.... కాని యీ భేదముచే నీతిధర్మముల కుండు 

నిత్యత్వము తగ్గదు.... స్థిత పజ్ఞు( డీ భేదవిషయమున నేమి చేయుచు 

'న్నాండు?.... సమాజమునకు (శ్రేయస్సు, కల్యాణము, లేక, సర్వ 
భూతహితము,...అయిన నీ బాహ్యధోరణికంకె సామ్యబుద్ధియే 'శీష్ట 

మయినది,... అనేకుల కెక్కువ హితమును సామ్యబుద్ధియు నను నీ 

రెండింటిని పోల్చిచూచుట,,., సామ్యబుద్ధిచే జగత్తునందలి యాచర 

ణము,,,, పరోపకారమును స్వీయమగు యోగ'క్షేమమును.... అత్మా 

పమ్యబుద్ధియు.,.. దానియొక్క వ్యాపకతయు, మాహాత్మ్యము, నుప 

పత్తియు,.,.* వసుధై వ * కుటుంబము... బుద్ధి సమమయినను పా|తా 

ప్యాత విచారము వదలనేరదు.... నిర్వ్వైరుం డనంగా న్మిష్కియు6డు 

గాని లేక [ప్రతిక్రియ చేయనివాండు గాని కాండు....దుష్టనిగహము 

దేశాఖిమానము, కులాభిమానము మొదలగువానికుపపత్తి.... దేశ 

శాలమర్యాదా పరిపొలనము ఆత్మసంరక్షణము.... జ్ఞానియొక్క కర్త 

వ్యము,,,.లో కసం గహమును కర్మయోగమును.... విషయసమారోప 

ఇము,...స్వార్ధమును, పరార్థమును, పరమార్గమును.... 198 _ 268 



ర్ 

పదుమూ(డవ (పకరణము 

భక్తి మార్గము 

నిర్గుణ బహ్మస్వరూపము అల్లరిబుద్ధిగల సామాన్యమనుజులకు 

దుర్చోధ్యము....జ్ఞానపొప్పి కి సాధనములును, [శద్ధయు, బుద్ధియు 
... రెండెంటికి నుండు పరన్పరా పేక్ష....[శద్ధచే వ్యవహారసిద్ధి...._శద్ధచే 

పరమెశ్వరజ్ఞానము గల్లినను నిర్వాహకము కానేరదు,... అది మనన్సు 

నకు దెలియుటకై నిరతిశయము, నిర్హైేతుకము నగు _పేమచే పర 

మేశ్వరుని చింతింపవలసి వచ్చును.... దీనిపేరే భక్తి .... సగుణ మగు 
నవ్యక్షముయొక్ల చింతనము కష్టమయమును దుర్హటమును,.,.కాన 

నుపాసనకు (పత్యక్షమయిన వస్తువు కావలయును....జ్ఞాన మార్గమును 
భక్తి మార్గమును పరిణామమం దొక విధమే యయినను జ్ఞానమువలె 

భక్తి న్వతంత మగు నిష్ట కానేరదు.... పరమేశ్వరుని భక్కికొఅడై 

[గ్రహింపయిడిన (పేమ గమ్యము (పత్యక్షము నగు రూపము....(పతీక 

శబ్దార్థకము.. = రాజవిద్యయు, రాజగువ్యాము, అను శబ్బములకు 

నర్థము.... గీతలయందు చెప్పబడిన (పేమరసము..... పరమేశ్వరుని 
యీజేక విభూతులలో నే దైనను (పతీకమగును.... అనేకులకు ననేక 

పతీకములునుు వానినుండి కలుగంబోవు ననర్గములును, వానిని 

తప్పించుట కుపాయము.... (పతీకముయుక్కయుు, |పతీకసంబంధ 

భావమునకునునుండు భేదము,...[పతీఠమేదైనను భావానుసారముగ 
ఫలము నొందును... వేర్వేరగు దేవతల యుపాసన..., వానియందును 

ఫలదాత పరమేశ్వరు. డొక్కండె.... దేవతలు కారు,.,, ఏ దేవతను 

భజించినను నా భజించుట విధిచోదితము గాని పరమేశ్వరునియొక్క 

భజనమే యగును.... ఈ దృష్టితో, జూచిన గితలయందున్న భక్తి 
మార్గమునకుగల |శేష్టత్వము .... శద్ధయొక్కయు, శుద్ధత్వాశుద్ధత్వ 

ములు. ,..ఉద్యోగముచే క్రమముగ సుధారణ....మజియు ననేక జన్మ 
ములయొక్క యంతమందు సిద్ధియు... |శ్రద్ధయు, బుద్ధియు లేని 
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వాడు చెడిపోవును... .బుద్దిచేతను, భక్తి చేతను తుదకు నొకయే యగు 

నద్వైత్యబహ్మయొక్త జ్ఞా జానము (పాప్తమగును,, .. కర్మవిసాక| పక్రియ 

యం దున్నట్టియు నభ్యాత్మమం దున్నట్టియు సిద్ధాంతములన్నియు 

భక్తి మార్గమున సైతము (గాహ్యములే.... . ఉదాహరణ మేమియన'*_ 

గీతలయందున్న జీవపర మేశ్వరులయొక్క స్వరూపము అయినను నీ 

సిద్ధాంతముల విషయమున నక్క డక్కడ శబ్దభేదము లుండును, ఉదా 

వారణము: కర్మ యనంగా; కర్మ యోగమార్గమునందు పరమేశ్వరుండే 

యగును... . (బహ్మోర్చణమును, కృష్టార్బణము నయినను నర్థభీద 

ముండునట్టు కన్పట్టునేని శబ్దభేదమును. చేయలేదు...  గొధర్మముల 

యందు గ్రహింపంుడిన (శద్ధకును జ్ఞానమునకును సంబంధము .. 

భక్షి మార్గమునకును నన్న్యానీధర్మముయొక్క యుపేక్ష లేదు,.,.భకి 

కిని కర్మకును విరోధము లేదు.. .భగవద్భకి, యు లోకసం[గహమును 

..తమతమ కర్మలచేతనే భగవంతుని సుజనవూజనములు.... జాన 

మార్గమున త్రైవర్గికులకే యధికారము కలదు,... భక్తి మార్గమున ప్రీ 

శూ([దాదుల్ కెల్ల రకు నధికారము గలదు.. .. అంతకాలమునందైనను 

పరమేశ్వరుని యనన్యభావముచే శరణు జొచ్చునేని ముకి గలుగును 

+ గీతలయందున్న ధర్మముల కీతర ధర్మముల యన్నింటికంకొ 

శేష్టశ్వము 6642 en oe ఎం... 209.888 

పదునాల్లవ (పకరణము 

గితాధ్యాయసంగతి 

విషయమును |బతిపాదించుటకు శాస్త్రీయ మనియు సంసా 

దాత్మక మనియు రెండు మార్గములు... సంవాదాత్మక పద్ధతియం 
దున్న దోషములు గుణములు... గీతలయుక్క |పాౌరంభము ,,,.| పథ 

మాధ్యాయము.,.,. ద్వితీయాధ్యాయము నందున్న “సాంఖ్యమును 

“యోగము” నను రెండుమార్లములనుం డియే యారంభము....మూండు 

నాలుగు అయిదు అధ్యాయములయందున్న 'కర్మయోగనివేచనము 
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+. కర్శక౦ కొ సామ్యబుద్ధి | శేష్టమైనది.... కర్మలు వదలవు....సాంఖ్య 

నిష్టకంకఠు కర్మయోగము |శేయస్క రము....సామ్మబుద్ధిపొప్తి కింది 

యని|గహ మావశ్యశము .... అజణివయ ధ్యాయమునం దున్న యిం 

దియనిగహ సాధనములు.... కర్మయు, భక్తియు, జ్ఞానము నని 

గీతలను విభజించుట యోగ్నము కాదు,.... జ్ఞానము భకియు నను 

నవి కర్మయోగమునందున్న సామ్యబటుద్ధికి సాధనములు... కాన 

“త్వం తత్ అసి యను దాని గుజించి యా జారధ్యాయములు 

సెప్పణుడలేదు..,.ఏడవయ భ్యాయము మొదలు పం్యడెండవయధ్యా 

యము వజకునుండు తాత్పర్యము ... ఈ యభ్యాయముల యం 

దును భకి యును, జ్ఞానము గితలయందు వేర్వేటుగ వర్గింపబడ లేదు 

=... పళదానిలో నొకటి చేర్చంబడినది.... మజియు వానికి జ్ఞానవిజ్ఞాన 

ములని యొక్క పేరే పెట్టంబడినది.... పదుమూ(ఢడవయ ధ్యాయము 

మొదలు పదునేనవ యధ్యాయము వజకును సారాంశము ,.., పదు 

నెనిమిదవ యభధ్యాయమునందున్న యుపనంహారము కర్మయోగపర 

మైనదే.... కాన నుష|క్రమోపసంహారము మొదలుగాగల మోమాంస 

కులకు నిబంధనను బట్టియు గీతలయందు కర్మయోగమే [పతిపాద్య 

మగును.... చతుర్విధ పురుషొర్ధములు.... అర్థము, కామము ధర్మము ' 

ననుసరించియే యుండవలయును.... కాని మోక్షమునకును ధర్మము 

నకును విరోధము లేదు .... గితలకు సన్న్యాస పరమగు నర్జ మెట్లు 

చేయ(బడినది....సొంఖ్యము _, నిష్కూమకర్మముజ=కర్మయోగము,... 

గితలయందు లేనిదేదియైనను తుదకు కర్మయోగమే |పతిపాద్యము 

....సన్నా్యాసమార్లీయులకు విజ్ఞప్త ((పార్థను.... ... 884 889 

పదునేనవ [ప్రకరణము 

ఉపసంహారము 

| కర్మయోగశాస్తమునందును, అచారసం గహమునందునుగల 

'ఖేదము.,.. వేదాంతశాస్త్రముతో నీతిశాస్త్రమున కుపపత్తి కుదరదని 
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(భమ జెందుట.... గీత యా యుపపత్తినే చెప్పుచున్నది... కేవల 

నీతిదృష్టిచే గితాధర్మముల వివేచనము ,.,. కర్మకంశకె బుద్ధి (శ్రేష్టము: 

eee నకులోపాఖ్యానము.... తత్సదృశములగు బౌద్ధక్రై స్త్వవసిద్దాంత 

ములు,... అనేకుల కధికహితమును మనోదైవతము ననెడు నీ రెండు 

పొళ్చాత్యసిద్ధాంతములతో గీతల యొక్క సామ్యబుద్ధిని పోల్చుట.... 
పాశ్చాత్యుల యాధ్యాత్మికపక్షముతో గీతలయందున్న యుపపత్తికి 

గలసామ్యము.... కోంటు, గన్ అనువానిసిద్దాంతము..... వేదాంతము 

నీతియు.... నీతిశాస్త్రమునందు వేర్వేజు మార్గములు పుట్టుటకు కార 

ణము....పిండ(బహ్మాండము యొక్క రచనవిషయమై మతభేదము .... 

గీతలయొక్క యాధ్యాత్మికమగు నుపపాదనమం దున్న మహత్త్వ 
విశేషము .... మోక్షము, నీతిధర్మములును, వ్యవహారము ననువాని 

యేకవాక్యత... క్రైస్తవసన్న్యాసమార్గము సుఖ హేతుకమగు పాశ్చాత్య 

కర్మమార్గ్లములు .... దానిని గీతలయందున్న కర్మమార్గముతో 

బోల్చుట.... చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థయందును నీతిధర్మము లయ దును 

భేదము... దుఃఖనివారకమగు పాశ్చాత్యకర్మమార్గమును నిపెగామ 

గీతాధర్మములును.... కలియుగమం దున్న సంక్షిప్తమగు కర్మయో 
గమును గుటీంచిన యితిహాసము,..,, జైనబౌద్ధయతులు.... శంకరా 

చార్యులవారి సన్న్యాసమార్ల్షము .... తురకలరా జ్యము .. భగవద్భ 

కులు, సత్పురుష సముదాయమును, రామదాసుగారును.... గీతాధర్మ 
ములు నేటికి వాడుకలో నుండుట ...గీతాధర్మముయొక్క యభయ 
త్వము, నిత్యతయు, సమతయు....దేవత్శాపార్థన ల. 880.400 

వరిశిష్ట పకరణము 

గీతలయొక్క బహిరంగపరీక్ష 

గీత మహాభారతమునందు యోగ్యమగు కారణముచే యోగ్య 

మగు స్థలమునందే చెప్పబడినది; పక్షిప్తము కాదు.... (మొదటి 



9 

భాగము) గేతయక్కయ, మహాభారతముయొక్కొయు కర్తృత్వము 
= గీతలయొక్క |ప్రస్తుతమగు స్వరూపము .... మహాభారతము 

యొక్క (పస్తుతస్వరూపము....మహాభారతమున గితల విషయమగు 
నేడుల్లేఖములు రెండింటియందును నొక విధముననే యున్న శోక 
ములునుు, భాపాసాదృశ్యమును..., నటులే యర్థసాదృశ్యమును'.... 
దీనినుండి గీతయు,. మహాభారతమునకును, రెండు [గంథములకును 
|గంథకర్త యొకడె, యని సిద్ధించును. (రెండవభాగము) గీతలను 
ఉపనిషత్తులను పోల్చి చూచుట,, ..శబ్దసాదృశ్యమును, అర్థసాదృశ్య 

మును.... గీతలయం దున్న య ధ్యాత్మజ్ఞానము గితలలో (పతిపా 
దింప బడినదే.... ఉపనిషత్తులయందును గీతలయందును నున్న 
మాయావాదము .... ఉపనిషత్తులకం కు గీతలయందున్న విశేషము,... 
సాంఖ్యజ్ఞానము వేదాంతజ్ఞానము ననువానికి నేకవాక్యత,... వ్యకో 

పాసన, లేక భక్తి మార్గము ,,. కాని కర్మమార్గము యొక్క (పతిపాదన 
మనెడు విశేష మన్ని (గంథములకంశెను గితలయం దధికము .... 
గీతలయందున్న యింద్రియన్మిగహార్థమై చెప్పంబడిన యోగము, 

పాతంజలయోగము, ఉపనిషత్తులును.... (మూడవ భాగము) గీతల 
'యొక్కము [బహ్మనూతములయొక్కయు [పొచీన నవీన భావము 

- గీతలయందు [బహ్మనూతములు స్పష్టముగ నుళ్రేఖింపంబడుట 
ల (బహ్మసూ్మతములయందు గీత “స్మృతి శబ్బముచే ననేక పర్యా 

యము లుల్రేఖింపంబడుట,... రెండు (గంథములకు( గల పొర్వాపర్య 

విచారము,, ..బైహసూతములు |పస్తుతమందున్న గీతలకు సమకాలి 

నములై యుండవచ్చును... లేదా (పాచీనములై నవి... కాని పిదప 

రచింపథుడినవి కావు,... గీతలయందు (బబహ్మస్మూతముల నుళ్లేఖిం 

చుట [పబలమగు నొక కారణము.... (నాల్లవభాగముు భాగవత 

ధర్మములయొక్క యుదయమును గీతలును.... గితలయందున్న 
భక్తి మార్గము వేదాంతము, సొంఖ్యమును, యోగమును సంబంధిం 
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చియే యున్నవి. వేదాంతుల మతానుసారముగ గీతలలో తర్వాత 

చేర్చంబడీనవి కొవు .... వైదికధర్శములయొక్క. యత్యంతమగు 

ప్రాదీనత్వము..., కర్మ [వథధానమైనది..., తదనంతరము నజ్ఞానము 

యొక్కయు (అనగా: వేదాంతముయొక్కయు సాంఖ్యవైరాగ్య 

ములయొక్ల యు (పాదుర్భావమైనది.... వీనికి నేకవాక్యత చిరకాలము 

నందే చేయయబడినది.... పిమ్మట భక్తి యొక్క యుద్భవమైనది,...కాన 
భక్తికి పూర్వోక్త ములగు మార్గములతో మొదటినుండియు నేకవాక్యత 

చేయుట యావశ్యకము.... భాగవతధర్మములయొక్క ధథోరణియు 

నిదియే.... గీతలయందున్న జ్ఞానకర్మసముచ్చయ ముపనిషత్తులలో 

నిదే,...కాని భక్షి సంబంధముమా[త మధికముగ నున్నది....భాగవత 

ధర్మములయందలి |పొచీనగంథములు..., గీతయు నారాయణీయో 

పాఖ్యానము.:.. శ్రీకృష్ణునియొక్కొయు సాత్త్వతములైన లేక భాగ 

వతములయిన ధర్మములయొక్కయు నుదయకాల మొక్కటియె.... 

బుద్ధునికి పూర్వము సుమా రేడెనిమిదివందల సంవత్సరములు అనలా 

[క్రీస్తునకు పూర్వము పదునైదువందల సంవత్సరములకు పూర్వము.... 
అని యంగికరించుటకు కారణము _..అ ట్రంగీకరింపనిచో గలుగ 

'బోవు నవస్థ.... భాగవతధర్మములయొక్ష్య మూలస్వరూపము నైష్టర్మ్య 

పరము అనంతరము భక్తిపరమును.... మూలభూతమగు గీత |కీస్తున 
కంకె పూర్వమందు సుమారు తొమ్మిదినందల సంవత్సరముల [కిందట 

బయలువెడలెను ,... (అయిదవభాగము) (పస్తుతమందున్న గీతల 

కాలమ్ము...; [పస్తుతమందున్న మహాభారతముయొక్కయు. |పస్తుత 

మందున్న గీతలయొక్కయు కాల మొక్కటియె.... వీనిలో (ప్రస్తుత 

మందున్న మహాభారతము భాసునికంకును నశ్వఘోషునికంకును, 

నాశ్వలాయనునికం కొను, న లెగ్జాండరుకం కొను, మే షాటిగణనకం కొను 

వెనుకనే యున్నది గాని బుద్ధుని యనంతరమున బయలువెడలి 

నది.... కాన సుమా శైదువందల శకపర్దములకం కొ (పాచీనమైయు 
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న్నది.... (పస్తుతమందున్న గీత కాళిదానునికంకెను, బాణభట్టుని 

కంటెను, భాసకవికంకును, పురాణములకన్నను, బౌధాయనుని 

కన్నను, చౌద్ధధర్మములయం దున్న మహాయాన పథముకన్నను 

స్టాచీనమైనది....అనంా: శకవర్షములకం కొ నయిదుసంవత్సరములు 

పాచీనము .... (ఆజివభాగము గితయు బౌద్ద గంథములును ఉం 26 

గీతలయందున్న స్థిత పజ్ఞునియొ క్ర యు బౌద్ధగంథమునందలి యర్హ 

తునియొక్కయు వర్ణనమునందలి సామ్యము, బౌద్ధధర్మముయొక్క 
స్వరూపమును తత్పూర్వమున నున్న (బాహ్మణధర్మములనుండి దోని 

యుత్పత్తి యు.... ఉపనిషత్తులయం దున్న యాత్మవాదమును వదలి 
కేవల నివృత్తిపరమగు నాచారములను మా|త్రమే బుద్ధుండు స్వీకరిం 

చినాడు.... బౌద్ధమతానుసారముగ నీ యాచారమునకు దృశ్యము 

లగు కారణములు, లేక నాలుగు అర్యసత్యలు.... బౌద్ధమగు గొర్హ్హస్థ్య 

ధర్మమునకును వైదికమగు స్మార్తధర్శమునకును గల సామ్యము... 

ఈ విచారమంతయు మూల వైదికధర్మము లోనీదియే,.... జయినను 

మహాభారతమును గితయును నీ విషయమై వేజుగ విచారచుటకు 
కారణము... మూలభూతములును ననాత్మబోధకములును, నివృత్తి 

పరములును నగు ధర్మములనుండియే పిదప భక్తిపరములగు బౌద్ధ 
ధర్మములు బయలువెడలుట యసంభవము .... మహాయానపంథ 

యొక్క యుత్పత్తి.... దానియందలి (పవృత్తిపరమగు భక్తి ధర్మము, 

గితలయం దుండియే (గహింపంబడిన దని యంగికరించుటకు కారణ 

ములు....మజి ౫ ధానింబట్టి యేర్చడు గీతలయొక్ల కాలనిర్ణయము 

.. (వీడవభాగము) గీతలను, క్రై స్తవుల బైబిలును... శై స్త్రవధర్శ 

ములలోను: డి గీతలలోని శెట్టి సిద్ధాంతమునయినను (గ్రహించుట 

యసంభవము... . యహూదీయధర్మముల నుండి క్రి శ్రి స్రవధర్మములు 

స్వతం్మతరీతిచే మెల్ల మెల్లంగ బయలువెడలినవి కావు. అది దేనినుండి 

యుద్భవించిన' దను విషయమై (పొచీన శై కై స్త్రవపండితుల మతముల: 
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.. ఏసీన్పంథయును |గీకు తత త్వ్వజ్ఞానమును..., బౌద్ధధర్మములకు 

3 శ్ర సవధర్శములతో నుండు విలక్షణ; సామ్యములు.... సీనిలో బౌద్ధ 

ధర్మములకు (పొచీనత్వము నిస్సంశయము ,,, భౌద్దయతులకు 

యహుదీయ మతావలంబుల, దేశమునందు చిరకాలము క్రిందటనే 

(పవేశమున్నది, , ,కాన కై స్రవధర్మములయం దున్న సిద్ధాంతములు 

బౌద్ధధర్మములనుండి యే లేక గీతలనుండియే బయలుదేరినవి యని 

చెప్పుటకు పూర్ణమగు నవకాశము.... దానినుండి సిద్ధము కా(బోవు 
గీతలయొక్క ప్రాచీనత్వము నిస్సంశయముగ నున్నది... శక్... 605 





శ్రీవందృగవద్ 

. గితారహస్యము 



శ) గణేశాయ నమః 

ఓం తత్సత్ 

శ్రీమద్భగవద్ 

గీశారహస్యము 
అను 

కర్మయోగశాస్త్రము 

దశవం [పకరణవంం 

న. 

కర్మ్శవిపాఠనము-ఆత్మన్వాతంతర్యము 

ఆ కర్మణా బధ్యతే జంతుః విద్యయా తు (ప్రముచ్యతే. 
మహాభారతము. శాం. ౫40. 7. 

ఈ జగత్తునందుండు పదార్థమంతయు పర|బహ్మముగనే 

యున్నది. పర్మబహ్మము దక్క మటియొక పదార్థ మేమియు లేదను 
సిద్ధాంతము తుదకు సత్యమైనను, మనుజుల కిందియగోచరము లగు 
దృశ్యసృష్టియందలి పదార్థముల నధ్యాత్మ శాస్త్రము ననుసరించి 

శోధించితిమేని యీ పదార్థములలో నిందియగోచర మైనదియు(, 

(బతి దినము మార్చు. జెందుచున్నందున ననిత్యమును నయిన నామ 

రూపాొత్మకద్భశ్యమును, అ నామరూపములచే నాచ్భాదింపంబడిన 

దియు, అదృశ్య మగునదియు నగు నిత్యమయిన పరమాత్మతత్త్వము 

నని నిత్యానిత్యరూపములగు రెండుతెగలు బయలుదేజును. రసాయన 

శాస్త్రమునం దే పదార్థము నైనను విడందీయుటచే వానిలోని |దవ్య 
Tn కతు కట్టుగా బో తరులు త SIR ne న. 

* జంతువు, కర్మే బంధింసంబడును. నిద్యచే విముకి కి జెందును, 



ల్లీ గితారహస్యము 

ముల నెటుల వేర్వేణుగ( జేయనగునో యా (పకారముగనే యీ 

రెండు తెగలు నాలోకనమునకై యెదుట వేర్వేజుగ నమర్చుట 

సాధ్యముకాని మాట సత్యమే; కాని జ్ఞానదృష్టిచే నా రెంటిని విడదీసి 

శాప్రీయోపపాదనా సౌలభ్యమునకై |కమముగ “|బహ్మి మనియు, 

“మాయి యనియు, ఒకానొకప్పుడు *(బివ్మాసృష్టి ' యనియు, 

“మాయాసృష్టి యనియు6 జెప్పుచున్నారు. అయినను (బ్రహ్మము 

నిత్యము సత్యము నైనది కాన (బహ్మసృష్టి యను శబ్రమునందలి 

“సృష్టి' శబ్ద మనుప్రొసార్థమై చేర్చంబడెనని -చెప్పవలెనే కాని, “బహ 

సృష్టి పదముచే బ్రహ్మము నెవరో పుట్టించినారని యనుకొనంగూ 

"డదు. ఈరెండు సృష్టులలోను దిక్కాలాదినామరూపములచే నపరి 

చ్చిన్నము, అనాది, నిత్యము, అవినాళి, అమృతము, స్వతంతము, 

సర్వదృశ్యసృష్టికి నాధారభూతమునై. దానిలో నంతర్యామిగ నున్న 

(బహ్మముయొక్క సృష్టిని జ్ఞానచక్షుస్సుచే విచారించి యాత్మయొక్ష 

శుద్ధస్వరూపము (అనలా: తనకు. బరమసాధ్యమగు విషయము) 

ఏదియై నను' వెనుకటి (పకరణములో విచారింపయిడెను. మటియు 

శుద్ధమగు నధ్యాత్మశాస్తు మిచ్చో ముగిసినదని య థార్థముగ( జెప్ప 

నగును; కాని మనుష్యుని యాత్మ యాదియందు (బహ్మసృష్టిలో 

నుండినను, దృశ్యసృష్టియందలి యితర వస్తువులవలె నదియు నామ 

రూపాత్మకమగు దేహేందియములచే నాచ్చ్భాదిత మగుటం బట్టి యీ 

దేహేందియాదికములగు నామరూపములును నశ్వరములే యై యు 

న్నవి. కావున వీని నత్మికమించి యమృతత్వ మెటుల సంపాదింప 

ననువగునని, (పతిమానవునకును, స్వాభావిక ముగనే యిచ్చ పొడము 

చున్నది; కాని యిది నెజివేజలుటకై మనుష్యుండు వ్యవహారములయం 

దెటుల |పవరింపవలసినదియు( దెలిసికొనవలయును. కర్మయోగ 
శాస్త్రమునం దున్న యీ విషయముల విచారింపవలసినయెడల కర్మ 

యొక్క నియమములచే బద్ధమును, ననిత్యము నగు మాయాసృష్టి 



కర్మ విపాకము....అత్మస్వాతం| త్యము శ్రీ 

యొక్ట ద్వైతరూపమును మన మిచ్చో విచారింపవలయును. పిండ 

(బహాండముల యందు. దొలుత నొక్ర!కే యయినట్టియు, నిత్యము, 

స్వతంత్రము నైనట్టియు నాత్మ యుండె నేని, పిండమందున్న యాత్మ 

బ్రహాండమందున్న యాత్మను దెలినికొనుట కేమి యాటంక మనియు 

ఆ యాటంకము నేలాగునం దొలంగింపవలయు ననియు, |పశ్నలు 

తొలుత సహజముగనే కలుగును. ఈ|పశ్నలకు సమాధానము. జెప్పు 

టకై నామరూపముల నవశ్యము విచారింపనగు. కారణ మే మనః 

వేదాంతద్భృష్టిచే 1. ఆత్మ లేక, పరమాత్మయనియు, శ. దానిమాంద 

నున్న నామరూపాత్మకమగు నావరణ మనియు సర్వపదార్థములు రెండే 
వర్గములుగ నుండుటచే నామరూపాత్మకమగు నావరణముదక్ల ఇతర 

మైన దేమియు నుండదు. , నామరూపాత్మకమగు నీ పై పదార్థము, 
కొన్నిచేటుల ఘనీభవించియు, కొన్ని చోటుల విరళత్వమునొందియు. 

నుండుటచే, దృశ్యసృష్టి యందలి పదార్థములు సచేతనము లనియు, 

నచేతనము లనియు రెండు తెగ లనియు, సచేతనములలో. బశువులు, 

పక్షులు, మనుష్యులు, దేవతలు, గంధర్వులు, రాక్షసులు మొదలగు 

భేదము లుండు ననియు వేదాంతశాస్త్రము చెప్పును. అత్మరూపమగు 

బ్రహ్మమంతటను నిండియేయున్నది. అది పాషాణమునందును, మను 

ష్యులయందు సైత మున్నది; కాని దీప మొక్కటియే యైనను, దాని 

నినుపపెట్టైలో నుంచినప్పుడును, స్వచ్భమగు నద్దవులాంతరున నుంచి 

నప్పుడును, భేదము గాన్బించునటుల, అత్మతత్త్వమంతట నొకటియే 

యైనను దాని పై కోశములయొక్క, (అనంగా: నామరూపాత్మక 

మగు నావరణముయొక్క) తొరతమ్యముచే, అచేతనము సచేతనము 

నని భేదము బయలుపడుచున్నది. నే యేల? సచేతనములలో సైతము 
మనుష్యులు పశువులును సమానముగ జ్ఞానమును సంపాదింప లేక 

పోవుటకు కారణ మిదియే. అత్మ యంతటను నొక్కటిగా నుండుట 

నిజమే; అయిన నాదిగనుండు నా యాత్మ నిర్గుణమును, నుదానీనము 



4 గీతా హస్యము 

నగుటచే, మనస్సు, బుద్ధి మొదలగు నామరూపాత్మకములగు సాధ 

నము లేవీయు లేనిది న్వయముగ నేమియు చేయనేరదు. ఈ సాధన 

ములు మనుష్యయోనియందు. దక్కు నితర స్థలములయం దుండు 

వానికి పూర్ణముగ లభ్యము కామిచే మనుష్యజన్మ మన్నింటిలోను | శేష్ట 

మని చెప్పనగు. ఈ శ్రేష్టమగు జన్మములోనికి వచ్చి నపిదప నాత్మయొక్త 

నామ రూపాత్మకమగు నా యావరణమునకు, స్థూల సూక్ష్మము లను 

రెండు భేదములు వెలువడుచున్నవి, వీనిలో స్లూలమునగు నావరణము 

(అనంగా మనుష్యునియొక్క స్థూలదేహ మనునది శుక్ల శోణితాత్మక 

మనియు, అందలి శుక్ల మునందుండి స్నాయువులు అన్థులుు, మజ్జి 

లును శోణీతమునుండి (అనంగా; రక్తమునందుండి) త్వగిందియము, 

మాంసము, కేశములు నుత్సన్నము లగు ననియు నంగికరించి వీని 

కన్నింటికి “అన్నమయకోశి మని వేదాంతులు పేరిడిరి. ఈ సూల 

కోశమును వదలి దానిలోనుండు దానిని జూచుటకు యత్నించితిమేని, 

క్రమముగ వాయు రూపముగ ప్రాణమయ కోశము, ) మనస్సు(అనంగా: 

మనోమయ కోశము), బుది ద (అనగా: జ్ఞానమయ కోశము), తుద కా 

నందమయ కోశము నుండును అత్మ యనునది వీనికంకె పరముగ 

నున్నది, కావున నన్నమయకోశము మొదలుకొని యుత్త రోత్త రకోశ 

ముల బోధించుచు దై త్తీరీయోపనిషత్తునందు. దుద కానందమయ 
కోశమును జెప్పీ వరుణుండు భృగువునకు నాత్మస్వరూపము దెలియ, 
జెప్పెను(తై,2.1 5; 8.2.6). ఈ కోశములలో నన్నమయకోశ వ్యతి 

రిక్రములగు |పాణాదికోశములును, సూక్ష్మేందియములును, పంచ 

తన్నా త్రలు ననువానిని వేదాంతులు “రింగశరీరము (సూక్త శరీరము) 

అని చెప్పుచున్నారు; కాని యొక యాత్మకు వేర్వేటు యోనులందు 

జన్మ మెటుల( గలిగానను |పశ్నకు బుద్ధికి ననేక భావములు గలుగుట 

వలననట్లు గలిగెనని సాంఖ్యులు చెప్పిన సమాధానమునకు బదు 

లుగ్యఇదంతయు( గర్మవిపాకము (కర్మఫలము) యొక్క పరిణామ 
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మని వేదాంతులు సెప్పుచున్నారు. ఈ కర్మ లింగశరీరముయొక్క 
యాశయముచే(ఆధారముచే) నిలుచుచున్నది. మజీయు నాత్మ స్ధూల 

దేహమును విసర్జించి యేంగుచుండె నేని యీ కర్మయును. “లింగశరీ 

రముిద్వారా దానితోనే యేయగి, యాత్మను మజిల 'వేర్వేటుజన్మముల 

నెత్తునటుల చేయునని గితలందును వేదాంతసూతములందు నుపని 

షత్తులయందును స్పష్టముగC జెప్ప (బడినది, కావున నామరూపాత్తకము 

లగు జననమరణము లను సుడిని తరించి నిత్యమగు పర|బహ్మస్వరూ 

పము నొందుటకు, లేక, మోక్షమును సంపాదించుకొనుటకు పిండ 

మందుండు నాత్మ కాటంక మేమని యోచించునప్పుడు, లింగశరీర 

మును కర్మను విచారింపనలసివచ్చును. ఈ రెంటిలోను సాంఖ్యదృష్టి 

చేతను, వేదాంతదృష్టిచేతను లింగశరీరమును బూర్వముననే విచారిం 

చుటచే దానిని మరల విచారింప ననవసరము. ఏ కర్మముననుండి 

(బ్రహ్మజ్ఞానము లేకపోవుటయే గాక యనేక జన్మము లనియెడి సుడిలో 

నాత్మ “పడవలనివచ్చునో, యా కర్మ స్వరూప మెట్టి దైనదియు; అం 

దుండి తప్పించుకొని యాత్మ యమృతత్వము నొందుటకు మనుజు 

డీ జగంబున నెటుల (పవర్శింపవలనినదియు మా(తమే యీ [పకరణ 

మునందు వివరింపంబడినది, 

సృష్టా్యరంభకాలమున, మూలమగు వ్యకమును, నిర్షుణమగు 

పర|బహ్మమును, దేశకాలాది నామరూపాత్మకమును సగుణము నగు 

శకి చే వ్యకమై (అనంగా ; దృశ్యసృష్టిరూపమై కనిపించు దానినే 

వేదాన్త శాస్త్రమునందు “మాయి యని పేర్కొనుచున్నారు (గీ. 7. 

గళ). మజీయు 'కర్మయు దానియందే చేరును (బృ. 1.6.1): చే 

యుల? మాయ, కర్మ యను నీ రెండు శబ్దములు సమానార్థకములుగ 

నున్నవని చెప్పినను జెప్పవచ్చును. కారణ మే మన: [ప్రారంభమున 
నేదియో యొక కర్మ (వ్యాపారము) కలిగిననే కాని యవ్యక్తము 

వ్యక్నమగుట గాని, 'నిర్ణుణము సగుణమగుట గాని సంభవింపదు. ఇందు 
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చేతనే “నేను నా మాయచే. (బకృతిలో జననమందుచున్నాను * (గీ. 

4.6) అని గీతలలో ముదట వక్షాణించి; పిదప నెనిమిదియవయ ధ్యా 

'యములో. * అక్షరపర[బహ్మమందుండి పంచభూతములు మొదలగు 

వివిధసృష్టి కలిగించు [కియయే కర్మ” అని కర్మకు లక్షణము చెప్పం 

బడినది (గీ 8.8. కర్మ యనంగా వ్యాపారము, లేక క్రియ_కొని 

యయ్యది మనుష్య నిర్మితమే యైనం గానవచ్చును, సృష్టియందలి 
యితర పదార్గసంబంధమైన దైనను గావచ్చును. లేక మూలసృష్టిని 

పుట్టించునది గానైన నుండవచ్చునని వ్యాపకమగు నర్థము (పకృత 

మున వివక్షితముగ నున్నది; కాని, యే కర్మయొక్క పరిణామనుయి 

. నను నెప్పుడును నొక విధమగు నామరూపముల మార్చి వానీకిమాణుగ 
మటీయొక విధమగు నామరూపముల నుత్సన్న ము జేయును, కారణ 

మే మన: ఈ నామరూపములచే నాచ్భాదితమగు మూల్మదవ్య మెప్పు 

డును మాజక యొకటిగనే యుండును, ఉదాహరణము ; *నూలుి 

అను నొక వస్తువునకే నేయుటచే “నూలిను నామము సెడి "వస్త్ర" 
మను నామము సిద్ధించును. మణీ యు గుంభకారుని వ్యాపారముచే 

“మృత్తికి యను "నామము సెడి “కుండ యను పేరు వచ్చును, 

కావున “మాయి యన నేమియో చెప్పునప్పుడు, కర్మయన నేమియో 

చెప్పక నామరూపములను రెంటిని మ్యాతమే “మాయి యని పలు 
మాటు వాడుచున్నారు. అయినను కర్మను స్వతం్యతముగ విచారింప 

వలసి వచ్చినప్పుడు కర్మస్వరూపమును మాయాస్వరూపమును నొక్క 

టియు యని చెప్పవలసిన సందర్భము కలుగును. కావున 1. మాయ, 

శి, నామరూపములును, శి. కర్మయునను నీ మూడును మూలమునం 
దొక స్వరూపముగనే యున్నవని [పారంభముననే చెప్పుట యధిక 

సులభముగ నుండును. “మాయి యనునది సామాన్యశబ్దము. దాని 

స్వరూపమునకు నామరూపము లనియు, వ్యాపారమునకు. కర్మ య 

నియు నవాంతరనామములు కలవు, మాయకు. గొంత సూక్ష్మభేదము 

గల్ఫించినను గల్పింపవచ్చును, లేకపోయినను పోవచ్చును. అయి 
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నను సామాన్యముగ నీ భేదము జూపుట కావశ్యకత లేమిచే, నీ 

మూడు శబ్దము లనేక పర్యాయములు సమానార్థకములుగనే పయో 

గింప(బడుచున్న వి. పరబహ్మముయొక్క యొక భాగమునందు, 

వినాశియగు మాయయొక్క యే యాచ్చాదన, (లేక, యుపౌధి = 

సె యావరణము) మన నేతములకు( గన్పట్టుచున్నదో,; యదియే 

సాంఖ్యశాస్తమునందు. (దిగుణాత్మక (పకృతి యని 'పేర్గానణడియె, 

సాంఖ్యులు-పకృత్సి పురుషు లను నీ రెండు తత్త (ములును, స్వయం 

భువుల్సు స్వతం్యతములు, అనాదులు నని యందురు; కాని మాయయు 

నామరూపములును, గర్మయు ననునవి, క్షణక్షణమున మాబునవి 

యగుటచే నవి నిత్యము లనియు, అవికారు లనియు, పర|బహ్మము 

యొక్క యోగ్యత గలవి (అనగా! స్వయంభువులు స్వతంతములు) 

అనియు. జెప్పుట న్యాయదృష్టిచే సమంజసము. కారణ మేమి యన: 

నిత్యము, ననిత్యము నను రెండు కల్పనలును, బరస్పర విరుద్ధము లగు 

టచే నుభయమును నేక కాలమునం దుండుటకు శక్యము కానేరదు. 

కావున వినాశియగు (పకృతి (అనయా: కర్మాత్మకమగు మాయ 

స్వతంత్రము గాదనియు, ఏకమును, నిత్యమును, సర్వవ్యాపియునగు 
నిర్గ్ణణపరబహ్మమందే మనుజుని దుర్చలములగు నీంద్రియములకు 

సగుణమాయయొ క్ర దృశ్యము కాన్ప్సించుచున్న దనియు వేదాంతులచజే 

నిశ్చయింపంబడినది; కాని మాయ పరతంత మనియు నిర్గుణపరబ్రహ్మ 

మందే యీ యాకృతి కాన్పించుచున్నదని చెప్పిన మ్మాతముననే 

మనకు సర్వనిర్యాహము కానేరదు. సత్త్వరజస్తమో గుణపరిణామము 

చేం గాకపోయినను వివర్తవాదముచే నిర్గుణము నిత్యమునైన (బహ్మ 

మందు వినాశియు సగుణమునగు నామరూపముల(మాయ)స్వరూపము 

కాన్చించుటకు శక్యమయినను మనుష్యేందియములకు( గాన్సించు 

చున్న యీ సగుణస్వరూపము నిర్దుణపర (బహ్మమం దే క్రమమున నే 

సమయమున నేల చూపట్టుచున్నది? (అనయగాః నిత్యము చిద్రూపియు 

నగు పరమేశ్వరు(డు నామరూపాత్మకమును వినాశియునగు జడసృష్టిని 
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ఎప్పు డేల నిర్మించెను? అని సర్య్మగహముగ) అను మటియొక [పశ్న 

యీ స్థలమున వెలువడుచున్నది; కాని, బుగ్వేదములోని నాసదీయ 

సూక్తములోం జెప్పినట్టు లీ విషయము మనుజునకే'కాక, దేవతల 
కును, వేదములకు సైత మగమ్య మగుటచే (బు. 10-129; తై. బ్రా. 

2.8.9) ఈ (పశ్నకు “ఇదియు నొక జ్ఞానదృష్టిచే నిశ్చయింపయిడిన 
నిర్ణణపర్మబహ్మముయొక్క  యతర్క్యమగు లీలగనే యున్నది” 

యను సమాధానముకంకై నధికముగ నేమియు వచించుటకు వీలు 
లేదు (వే. సూ, ఓ 1, శ్రీకి. మనము చూచినప్పటి నుండియు నామ 
రూపాత్మకమును వినాశియు నగు కర్మ లేక్క సగుణమగు మాయ, 

నిర్ణణపర్మబహ్మమును సమానముగనే కాన్సించుచున్నదని యంగీక 

రించియే ముందు విషయము నాలోచించుట యుక్తము. కావున 

మాయాత్మకమగు కర్మ యనాదిగ నున్నదని 'వేదాంతసూ్మూతములలో( 

జెప్పంబడినది (వే. సూ, 2, 1, 89-87). భగ వద్దీతయందును (బకృతి 

స్వతం్యతము గాదనియు, “మాయి తన సంబంధమైనదే యనియు; 

(Aer. 14) జెప్పి పిదప నీ |పకృతియు బురుషుండు నను నీ యిరు 
వురును ననాదులుగ నున్నారని భగవంతుండే వక్రాణించియున్నాండు 

గీ. 18-80). త్రీ మచ్చంకరాచార్యులవారును తమ భాష్యమున . 
మాయకు. “సర్వజ్ఞ శ్వరస్య అత్మభూతే ఇ వావిద్యాకల్పితే నామ 

రూపే తత్త్వాన్య త్వాభ్యా మనిర్వచనీయే సంసార పపంచబీజభూతే 

సర్వజ్ఞ స్యేశ్వరస్య “మాయా” “శకి ౩” “(పక్ళతి'రితి స శ్రుతిస్మృత్యో 

రభిల సితే ఏవి ఇం| దియములయొక్క యజ్ఞానముచే మూల 

'(బహ్మమందు6 గల్పింప(బడినవో, ఏవి సర్వజ్ఞుండగు పరమేశ్వరునకు 

నాత్మభూతములుగ నున్నటులు కాన్పించునో, యేవి జడములగుటచే, 

బరమేశ్వరునికం'కె భిన్నము లనియు నభిన్నము లనియు (తత్త్వాన్య 
త్వమును) వచించుటకు సాధ్యము కానేరదో, యేవి జడసృష్టియొక్క 
(దృశ్యముయొక్క వ్యాప్తికి మూలముగ నున్నవో, యా నామరూప 

ములనే (శుతిస్మృతి [(గంథములలో సర్వజ్ఞుండగు నీశ్వరునియొక్క 
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మాయి యనియు, “శకి,” యనియు, లేక, “పకృతి యనియు. 

జెప్పుచున్నారు ( వేసూ.శాం. భా. య. అని లక్షణమును జెప్పిరి, 

మంకియు ఈ మాయాసంబంధముచేతనే పరమేశ్వరునిచే సృష్టి నిర్మిత 

మైనటుల కాన్పించుచున్న ది. ఈ మాయ వినాళియైనను, దృశ్యమగు 

సృష్టియొక్క యుత్పత్తి కావశ్యకమును, నత్యంతోపయోగకరమును 
నయి యున్నది. దానినే యుపనిషత్తులలో నవ్యకృమనియు, ఆకాశ 

మనియు, అక్షర మనియు బేరొనినటుల స్పష్టముగం గాన్నించుచున్న 

దనియు శ్రీ శంకరాచార్యులవారు దమ భాష్యమున. జెప్పిరి (వే, సూ. 

శాం,భా, 1, 4. 8: చిన్మయు(డును (పురుషుండును), అచేతనమగు 

మాయయు ((పకృళతి నీ రెండు తత్త్వములును స్వయంభువులును, 

స్వతం|తములును, అనాదులు నని" సాంఖ్యు లందురు; కాని వేదాంతి, 

మాయయొక్క యనాదిత్వము నొక కారణముచే కొంచె మంగీకరిం 

చినను, మాయ స్వయంభువు స్వతంత్రము నని చెప్పుట వానిక్షిష్టము 

బేదని యిందువలన( గాన్పించుచున్నది, మజియు నీ కారణముచేతనే 
సంసారాత్మకమగు మాయను, వృక్షరూపముగ వర్ణి ంచుచు.“న రూప 

స్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్నచ సంపతిష్టూ ”_ ఈ సం 

సారవృక్షమునకు రూపము, అంతము, ఆది, మూలమును (అనయా: 

అ భారస్థానము లేవు (A. 15-8) అని గితయందు |వాయ(బడి 

యున్నది. అటులే మూండవ యధ్యాయమునందు “కర్మ [బ్రహ్మో 

ద్భృవం విద్ధి విది*_ |బహ్మమందుండి కర్మ యుత్పన్న మైనది (A. 8.15) 

“ యజ్ఞః కర్మనముద్భవః”... యజ్ఞమైనను కర్మమునుండియే యుత్ప 

న్నమైనది (A. 814) లేక్ళ “సహయ జ్ఞాః (ప్రజాః సృష్ట్ర్వా”.. (బహ్మ 

దేవుండు యజ్ఞ ముల (కర్మలతో గూడిన (పజను (స ఖప్టిన్ సృజిం 

చెను (గీ. 8. 10);. ఈ వచనముల కన్నింటికిని కర్మయు (అనంా: 

కర్మరూపియగు యజ జ్ఞమును) సృష్టియు (అనయా: (పజయ్యు నను 

నవి యన్నియు నోక కాలముననే సృజింప(బడినవని తాత్పర్యము. 

కానియాస సృష్టి (పత్యక్షముగ (బివాదేవునిచే నిర్మింపయిడినదని చెప్పి 
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నను, లేక, మోమాంసకులు చెప్పినటులు ఆ (బహ్మదేవునిచే నిత్య 

మగు వేదశబ్బమువలన నిర్మింపంబడినదని చెప్పినను నొకళకే యర్ధ 

మగును (మ. భా, శాం, కశీ1; మను. 1, 21) కావున, కర్మ యన: 

దృశ్యసృష్టి నిరాణమగు సమయమున మూలమగు నిక్షుణబ్రహృమందు 

కన్సట్టుచున్న వ్యాపార మని యందలి సారాంశము, ఈ వ్యాపా 

రమునే నామరూపాత్మకమగు మాయ యని “పేర్కొనుచున్నారు; 
మణీయు నీ మూలభూతమగు కర్మ యందుండియే, సృష్టియందలి 

సూర్యచందాది సకల పదార్థములయొక్క వ్యాపారము |కమముగ 

నుత్సన్న మైనది (బృ. §.8. 3). జగత్తునందున్న సర్వవ్యాపారములకు 

మూలభూతమగు కర్మగాని మాయగాని యేది స సృష్టి (పారంభకాలము 

నందున్నదో యది యతర్క్యములగు బ్రహ్మలీలలలో నొకటిగనున్నది. 
స్వతం్యతవస్తువు కాదని జ్ఞానులు తమ బుద్ధిచే నిశ్చయించినారు*; కాని 

జ్ఞానికైన నీ విషయ మగమ్యము. కావున నీ లీలయు, నామరూప 

ములును, లేక మాయాత్మక కర్మయు 'నెప్పుడు' కలిగెనో మనకు 

దెలియదు, కావున కేవల కర్మసృష్టియొక్క విచారమే కర్తవ్యమైనపు 
డీ పరతం(తమును, వినాశియు నగు మాయయును, నటులనే తదంగ 

భూతమగు కర్మయు ననాదులని చెప్పుట వేదాంతళాస్త్రమున వాడుక 

యై యున్నది (వేనూ 2. 1, శక). అనాది యనంగా: సాంఖ్యులు 
చెప్పిన తీరున, |పారంభమునందే పరమేశ్వరునివలె నిరారంభమును 
(మొదలు లేనిదియు, స్వతంత్రము నని యర్థము కాదు. అనాది 

శబ్దమునకు దుర్జియారంభము (తెలియంబడని యారంభము కలది) 

అని యీ స్థలమున వివక్షితార్థమని తెలియనగు. 

కాని చిదూపమగు |[బహ్మము కర్మాత్మకముగ (అనంగా; 

దృశసృ్పషెరూపముగ) నే సమయమున నే హేతువువలన నెనదను శ్యసృష్టి ) నై 
* “What belongs to mere appearance is nccessatily subordi- 

nated by treason to the nature of the thing itself "-Kant‘s Metaphy- 
9169 of Morals, (Abbot's trans, in Kant’s Theory of Ethics. p.81), 
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విషయము మనకుం దెలియకపోయినను నీ మాయాత్మకమగు కర్మ 
యొక్క యనంతవ్యాపార మెటుల నడచునో దాని నియమము 

నిశ్చితమైయుండుటచే వానిలో. బెక్కు విషయములను మనము 
బాగుగనే నిశ్చయింపంగలము. వీనిలో మూల|పకృ్చతినుండి[అనయగా: 

అనాది మాయాత్మక కర్మనుండి సృష్టియందున్న నామరూపాత్మక 

మగు వివిధ పదార్థములును నే | కమమున నిర్మింపబడిన వను విష 
యము సాంఖ్యశాన్ర్రానుసారముగ నెనిమిదియవ (పకరణమున వివే 

చింపలడుటచే, అచ్చో నాభునికులగు నాధిభౌ తికశాస్త్రుజ్ఞులు సిద్ధాం 

తములు సైతము తారతమ్య. పదర్శనము కొజకు వచింవయుడినవి, 

వేదాంతశాస్త్రము (పకృతిని పర్మబహ్మమువలె స్వయంభువని చెప్పని 

మాట సత్యమే. కాని పకృతి కనంతరము కలిగినదియు సాంఖ్య 

శాస్త్ర్రమునందు( జెప్పంబడినదియునగు [కమము వేదాంతులకును 

సమ్మతమే యగుటచే దాని నిక్కడ మరల జెప్పనవసరము లేదు; 

కాని కర్మాత్మకమగు మూల పకృతి వలన (పపంచస్యృష్టియొక్క 

పూర్వమునందు. జెప్పణడిన క్రమమున మనుజునకు నే కర్మఫల 
ములు భో గింపవచ్చునో వాని విషయమగు సామాన్యనియమము 

లేమియు6 జెప్పణబడ లేదు. కావున మన మో విషయములను వివేచిం 

చుట యావశ్యక మగును. దీనినే కర్మవిపాక మని చెప్పుచున్నారు. 
కర్మ యొక పర్యాయ మారంభమగు నేని దానియొక్క వ్యాపార 

మా తీరుననే యఖండముగ నడచుచుండును. మజీయు (బ్రహ్మదేవుని 

దినపరిమితి ముగిసిన పిదప సృష్టియొక్క సంహారమైనను నీ కర్మ 

వీజముగ మిగిలియుండి మరల సృష్ట్యారంభ మగునేని యా కర్మ 
బీజము నందుండి మరల వెనుకటివలెనే యంకురించును. ఇదియే 

కర్మవిపాకముయొక్క మొదటి నియమము. . కావుననే_ 

యేషాం యే యాని కర్మాణి (పాక్ సృృష్ట్యాం పతిపేదిరే, 

తాన్యేవ (సతిపద్యంతే సృజ్యమానాః పునః పునః. 
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_ (పత్మిపాణియు( బూర్వసృృష్టియందే యే కర్మను జేయుచుండునో 

యవి యన్నియు. దప్పక (తనకు ఇచ్చయుండినను సర్కే లేక 
యుండినను సరే యతనికి మరల వెనుకటివలెనే (పాష్తములగు 

. చున్నవి అని మహాభారతకారుండు చెప్పుచున్నా (డు (మ, భా, శాం. 

281.4849; గీత, 8.18,18 చూడు), “గహనా కర్మణో గళిఃి_కర్మ 

యొక్క గతి తెలియుట దుర్హభము (గీ. 4. 17). ఇంతియకాక కర్మ 

యొక్క నిర్భంధమును సైతము దెలినికొనుట బహుకష్టముగనే 

యున్నది, కర్మ యెవ్యనిని వదలలేదు. వాయువు కర్మచేతనే వీచు 

చున్నది, సూర్యచందాదులు( గర్మచేతనే తిరుగుచున్నారు. మజియు 
[బహ్మ దేవుడు, విష్ణువు, శంకరుండును, సగుణదేవతలును గర్మచే 

బద్దులయి యుండ సింద్రాదుల విషయము చెప్పనేల? సగుణ మనంగా 

నామరూపాత్మకము. మణీయు నామరూపొత్మకమన(యగా కర్మయేయని 

కాని, లేక, కర్మయొక్క పరిణామమని కాని యర్థ మగును, మాయా 

త్మకకర్మయే ప్రారంభమున నెచ్చో నుండి వచ్చినదియు వచించుటకు 

సాధ్యము కాదు. తదంగభూతు(డగు మనుష్యు( డనువాండు కర్మ 

యొక్ష సుడిలో తొలుత నెటుల పడెనో యదియునుజెప్పుటకు సాధ్యము 
కానేరదు; కాని యే విధముచే నైనను గర్మయొక్క సుడిలో నొకసారి 

చొరయడెనేని యొక నామరూపాత్మకమగు దేహము నాశనమైన పిదప 

గర్మయొక్ష పరిణామము వలన నతని కీ సృష్టియందు వేర్వేటు రూప 
ములు పాప్తము లగుట తప్పదు, కారణ మేమి యనః కర్మశక్తి యెప్పు 

డును నళించునది కాదు. కావున నే శక్తి యేయే రూపములతో నేండు 

గాన్చించుచున్నదో యదియ మటియొకప్పు డింకొక నామరూపము 
లతో (బకటమగునని యాధిభౌ తికశా స్త్రజ్ఞులచే నిశ్చయింపయుడినదిః. 

* హిందూధర్మావలంబులును, అస్తి కమతావలంబులును మా|త్ర'మే పున 

ర్భన్మము కలదని యంగీకరింపలేదు, బౌద్ధులుగూడ నాత్మ నంగీకరింపక పోయి 

నను వై దికధర్మములం దున్న పునర్ణన్మను దమ ధర్మములయందు బూర్హ ముగ 

నంగీకరించియే యున్నారు. కావున నిరుపదియవశతాబ్టమునందు( బర మేశ్వరుండు 
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నుజియు నొకానొక నామరూపములు నాశనమయిన పిదప దానికి 

'వేర్వేజగు నామరూపంబులు నిర్గీవంబులై యే యుండును. దానికంకఠు 

భిన్నముగ నుండుట కెప్పుడును శక్యము కానేరదనియు€ జెప్పుటకు 

సాధ్యము కాదు. అ ధ్యాత్మద్యష్టిచేత నీ నామరూపాత్మకపరంపరనే, 

జననమరణచ కము, లేక్క సంసారము అని వచించెదరు. మజీయు 

నీ నామరూపములకు నాధారభూతమగు శక్తినే సమష్టిరూపముచే 
(బహృమనియు, వ్యష్టిరూపముచే జీవాత్మ యనియు. బేర్గొనుచున్నారు, 

బాగుగ బరిళశీలించితిమేని యీ యాత్మ వుట్టునదియు కాదు చచ్చు 

నదియు కాదు (అనలా : స్థిరముగ నుండునది; కాని కర్మచ్మకము 

నందు. బడియుండుటచే నొక నామమును రూపమును నళించినపిదప 

దానికే మజియొక నామమును రూపమును (పాప్తమగుట యని 

వార్యము. ఈ దినమున జేసినదంతయు రేపు భో గింపవలసివచ్చును. 

ఇంతియకాక ఈ జన్మమునందు, జేయునది రాబోవు జన్మమున 

భోగింపవలసివచ్చును. ఈ తీరున నీ భవచ కము సర్వదా తిరుగుచునే 

యుండును. కేవలము మనకే కాళ మన నామరూపాత్మకములగు 

దేహములనుండి జనించు పుత్రులును, పౌత్రులును, ఈ కర్మఫలములనే 

యనుభవింపవలసి' వచ్చును అని మనుస్మృతియందును, మహాభార 

తమునందునుజెప్పంబడి యున్నది (మను. 4.170; మ.భా.అ. 80. Ey 

చచ్చెనని చెప్పునట్టియు, దృఢమగు నిరీశ్వరవాదియు నగు "నిత్మే" (Nietzsche) 
యను జర్మనుపండితుండు సై తము పునర్ణన్మవాదమును స్వీకరించియే యున్నాండు. 

కర్మశ క్షి సర్వదా రూపాంతర ముల చొందుచునే యుండును. ఆ రూపాంతము 

అవధి గలవి, కాల మనంత మగుటం బట్టీ యొక సారి కలిగిన నామరూవములు 

మరల మరల కలుగకమానవు. దీనివలన కర్మచ కము (బంధము) అధిభౌతిక 

చృష్టిచేం జూచినను సిద్దమగునని చెప్పవలసియే యుండును, ఈ కల్బస 

(ఉపపత్తి) నాకు స్వ్యయముగనే స్ఫురించిన దనియు నిత్మే (వాసియున్నాండు. 
Nietzsche’s Bternal Recurrence (Complete Works, English Trans 

Vol, XVI, pp, 235-256, 
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పాపం కర్మ కృతం కించిత్ యది తస్మి న్న దృశ్యతే, 

నృపతే తస్య పుత్తే9ిషు పౌత్తే9ష్వపి చ నప్హృషు, 
(మ.భా,శాం, 1.29) 

_ ఓ రాజా! ఎవరికైనను దమ పాపకర్మముల ఫలము తమ యను 

భవమునకు రాకపోయినను, అది వారి కొమారులకోో మనుమ 

లకో, మునిమనుమలకో భో గింపవలసివచ్చును అని శాంతిపర్వమున 
భీష్ములు యుధిష్టిరునకు. జెప్పిరి. కొన్ని యనివార్యములగు రోగ 

ములు వంశపరంపరగా వచ్చుచుండుటయు మనము |పత్యక్షముగ( 

జూచుచునేయున్నాము. అటులే యొకండు బీదకులమున దర్శిదు. 

డుగ జన్మించుటకును, నొకండు రాజకులమునందే సంపన్నుండై 

జననమందుటకు నుపపత్తి కర్మవాదముచేతనే చెప్పవలసియుండును; 

మణియు ననేకు లీ కర్మవాదమతమునే సత్యముగను పూర్ణముగను 

నమ్మియున్నారు. కర్మ యొక్క చ్మకము, లేక ఈ ఘటీయం[త 

మొకపరి తిరుగుటకు( బ్రారంభమగునేని పిదప దీనిని. బరమేశ్వరుండు 

సైత మాపలేండు. సర్వసృష్టియును బర మేశ్వరునిచే( |బవర్తించుచున్న 

దని కనుంగొంటి మేని, కర్మఫల మిచ్చువాండు ,పరమేశ్వరుసికం కు 

నితరుం డెవ( డుండును? (వే.సూ. 82.88; కౌ. 8-6) కావుననే గీత్ర 
లలో భగవంతుండు “లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ 

హితాన్ *_ సాచేతనే విహొతమగు నిష్టఫలముల మనుజుడు పొందు 

చున్నాడు (గీ. 724) అని స్పష్టముగం జెప్పుచున్నాండు. కర్మఫలము 

లను నియమించుట యను కార్యము పరమేశ్వరునిదే యైనను నీ కర్మ 

ఫలములు తమ తమ కర్మల మంచిచెడుగుల ననుసరించి (అనయా: 

| కర్మాకర్మల యోగ్యత కనురూపముగ్య నిశ్చయింపయడును. కావున 

బరమేశ్వరు డీ విషయమున నుదాసీనుండే యగుటచే మనుష్యులలో 

మంచిచెడుగు లను భేద మున్నను బరమేశ్వరు(డు వైషమ్యము (విషమ 

బుద్ధి), నైర్హృణ్యము (దయ లేకపోవుట = నిరయత్వము) అను నీ 
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రెండు దోషములకు బ్యాతుండుకాండని వేదాంతశాస్త్రముయొక్కు కడ 

పటి సిద్ధాంతమై యున్నది (వే-సూ, 2.1.4. మజియు నీ హేతువు 

చేతనే *సమోజఒపసాం సర్వభూతేషు *_ ఈశ్వరు. డందజకును సమా 

నముగ నున్నాండు (గీ. 9. 89) “నాదత్తే కస్య చి త్పాపం న చైవ 
సుకృతం విభుః *. పరమేశ్వరు. డెవరి పాపమును గైకొనండు. ఎవరి 

సుకృతమును గైకొనండు. కర్మయొక్క; లేక, మాయయొక్క 
స్వభావ మను ఘటీయం[తము నడచుచుండుటచే నన్ని |పాణులును 
దమ తమ కర్మల ననుసరించి సుఖదుఃఖముల భో గింపవలసివచ్చును 

(1.5. 14.16) నని గీతలలోను జెప్పయడినది. _ పరమేశ్వరేచ్చచే 
జగత్తునందు గర్మ లెప్పుడు పుక్టైనని కాని, లేక్క తదంగభూతు(డగు 
మనుజు(డు మొట్టమొదట కర్మయొక్క పర్మిభమణములో నెటుల 

పడెనని కాని చేయు (పశ్నకు నుత్రర మిచ్చుట మన బుద్ధికి శక్యము 

గాకపోయినను, కర్మకుం గలుగు పరిణామము (ఫలము వల కర్మ 

యొరక్త నియమముచేతనే యుత్పన్న మగునని స్పష్టముగ నీద్దమగును. 

అందుచే జగత్తుయొక్క యారంభమునందుండి (పతిపాణియు నామ 

రూపాత్మకమును, ననాదియు నగు కర్మ యనెడి కారాగ్భృహములో( 

బడి నటు లున్నాండని మాతమే మనకు బుద్ధిచే నిశ్చయించుటకు 

సాధ్యమగును అని పై నుదాహరింపయుడిన గేతావచనమునకు సై 

మిదియే యర్థము, 

ఈ యనాదియగు కర్మ(పవాహమునకే సంసారము, (పకృతి, 

మాయ, దృశ్యసృష్టి, సృష్టియొక్ష నియమములు అనునవి పర్యాయ 

పదములు, కారణ మేమన: సృష్టిశాస్త్రముయొక్క నియమము లే, 

నామరూపములయందు' బుట్టుమార్చులకును నియమములై యున్నవి, 

మణియు నీ దృష్టిచేం జూచితిమేని యన్ని యాధిభౌ తికశాస్ర్రములును 
నామరూపొత్మకమగు మాయయొక్క (పపంచమునందే యంతర్భూ 

తము లగును, ఈ మాయయొక్ష నియమములు, లేక్క బంధనములు 
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దృఢమైనవిగను సర్వము వ్యాపించినవిగను నున్నవి. కావున నీ నామ 

రూపాత్మకమగు మాయ సృజింపంబడక మునుపు మణియొక నిత్య 

తత్త్వ మేదియు లేదని చెప్పునట్టి “హెకెల్* వంటి కేవలాధిభౌతిక 

శాస్ర్రజ్ఞు లీ సృష్టి యను ఘటీయం్యతము నడచిన్యతోవనే మనుజుడు 

నడువవలసివచ్చు నని సిద్ధాంతము. జేసిరి, నామరూపాత్మక(వినాశ్య) 

మగు నీ సంసారమునుండి తనకు విముక్తి కావలయునని కాని, .లేక 

యీ కర్మ నొనర్చ్బుటచే మన కమృతత్వము సిద్ధించునని కాని పతి 
మనుజు(డును భావించుట కేవలము (భమయే యని పండితులు వక్తా 

ణీంచెదరు. జీవాత్మ పరమాత్మ లనునవి స్వతయ్యతపదార్థములు కొర 

పోవుటచే నమృతత్వమే యసత్యము, ఇంతియకాక్క యీ జగత్తులో 

నే మానవుండైనను స్వయముగ నే కార్యమునై నను జేయుటకు స్వతం 

[తుండు కాడు, మసుష్యుః డీ జన్మమున జేయు పని యతనిచేం 

గాని యతని వూర్వులచేం గాని పూర్వమునం దొనర్చంబడిన కృత్య 

ములయొక్క పరిణామమే కాన, నీ కార్యముల నొనర్చుట గాని 

యొనరింపకయుండుట గాని యతని యిచ్చ నవలంబించి యెప్పుడు 

నుండలేదు. ఉదాహరణము : పరుల పదార్థ మొకటి కాన్పించె నేని 

దాని నపహరింపవలయు నను కోర్కె లేకపోయినను, కర్మచేతంగాని 
వేక్క వంశపారంపర్యము గా వచ్చిన సంస్కారముచే గాని యపహ 

రింపవలయు నను నూహపుట్టి యనేకులు దేనినై నను తస్కరించుటైకై 

(పవృత్తు లగుచున్నారు. “అనిచ్భ న్నపి వార్టేయ బలా దివ నియో 

బితః ౫ ఇచ్చ లేకపోయినను మనుష్యుండు పాపము జేయును 

(fe లి, 86) అని గితలయందు, జెప్పంబడిన విషయ మెల్టయెడల సొ 

విధమునే సంబంధించును. ఈ విషయమున కేమియు భంగము వేదని 

కాని, తేక దానిని తప్పించుకొనుట కేమియు నుపాయము లేదని. 
కాని యీ యాధిభౌ తికపండితుల మతమని సారాంశము, ఈ మతా 

నుసారముగ, జూచితి మేని, మనుజునకు నేండు పొడమిన బుద్ధిగాని, 
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యిచ్చగాని మొన్నటి కర్మఫల మనియు, ఇట్లీ కారణపరంపర కంతము 
లేమిచే మనుజు. డెప్పుడును తన స్వతం| తబుద్ధిచే నేమియు నొనర్చు 

టకు సమర్థుడు కానేరండనియు, లభించినదంతేయుం, బూర్వకర్మము 

యొక్క, అనంగా: దైవముయొక్క-|ప్రాక్ష నకర్మనే దైవమని చెప్పు 

దురు_ఫలముగనే యున్నదనియు, జెప్పవలసివచ్చును, మణియు నీ 

తీరున నే కర్మనై నం జేయుటకు. గొని, చేయకపోవుటకుంగాని మను 

జునకు స్వాతం్యత్యము లేనియెడల, వానిచేతనే యాచరణ యీ తీరున 

సంస్కరింపబడవలయుననియు, ఈ తీరున (బహ్మాతై్మక్యజ్ఞానమును 

సంపాదించుట కై చిత్తము శుద్ధముగ నొనర్చికొన వలయుననియు( 

జెప్పుట సైతము వ్యర్థమే యగును. నదీ పవాహమున( బడిన రజ్జు 

వలెనే మాయ, పకృతి, సృష్టి క్రమము, లేక, కర్మయొక్క |పవాహ 
మెచ్చ టికి గొంపోవునో యచ్చటికే పోక తా నేమియు జేయుటకు 

వీలుకానంతటి యవస్థ మనుజునరకు6 బట్టును, _ దానివలన (బగతి 

(అనంగా: మంచిగతి) కలిగినను, లేక, అధోగతి కలిగినను అనుభ 

వీంపక తప్పదు. మజియును (పకృతిస్వరూపము స్థిరము కాదు. 
నామరూపములు (పతిక్షణమును మాజును. కావుననే, యీ మార్చు 

లే సృష్టినియమముచే నుత్చన్నము లగునో దాని నెటీంగి మనుజుడు 
బాహ్యసృృష్టియందు. దనకు లాభకారియగు పరివర్శ నమును గూడి 

నంతవణకు( గల్పించుకొనవలయును, మజియు. (బత్యక్షవ్యవహార 

ములో నిటులే యగ్నిని గాని, విద్యుచ్భక్తి ని గాని మనుష్యుండు స్వలా 
భార్థమై యుపయోగించుకొనుచుండుట మనదృష్టికి గోచరమగుచునే 

యున్నది, అటులే, (పయత్నముచేతనే మనుష్యస్వభావము సైతము 

కొంచెముగనో, గొప్పగనో మార్చుటకు సాధ్యమగు ననియు, అను. 
భవగోచర మగుచున్నది యనియు కొంద జాధిభౌతికులగు నుత్ర్రాంతి 

వాదులు నుడువుచున్నారు; కాని సృష్టిరచనయందు( గాని, లేక, 

మనుష్యన్వభావమునందు గాని మార్చు లేవియైన. బొడముచున్నవా 

భంగి, 11-2 
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లేవా? లేక్క యవి యొనర్చుట యావశ్యకమా? కాదా? యనునవి 

(పస్తుతమందలి ప్రశ్నలు కొనేరవు. అందుచే నీ మార్చు చేయుట క 

బుద్ధి గాని, యిచ్చ గాని, మనుజున కుత్పన్న మగునో, దాని నాపు 

టయు నాపకుండుటయు వాని స్వాధీనములై యున్నవా? లేవా? 

యనునదియే ప్రప్రథమమున నిర్ణయింపవలసినదిగ నున్నది. మజీయు 

నాధిభౌ తికశాస్త్రరీతిగ నీ బుద్ధిపుట్టుట, పుట్టకపోవుట యనునవియే 

“బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ యను స్యాయముచేం (బ్రకృతియొక్క గాని, 

కర్మయొక్కగాని సృష్టి యొక్క గాని నియమములచే. బూర్యముననే 

నిశ్చయింపంబడిన యొడల, ఈ యాధిభౌతికశాస్త్రము ననుసరించి 

మనుజున కే కర్మయైనం జేయుటకు. గాని, చేయకపోవుటకుం గాని 
స్వాతంత్ర్యము లేదని నిష్పన్నమగును. ఈ వాదమును 1, వాసనాస్వా 

తం్యత్య మనియు ఓ ఇచ్చాస్వాతం త్య మనియు, $. (పవృత్తిస్వాతం 

(త్య మనియు. బేర్థానుచున్నారు. మటియు( గేవలము కర్మవిపొకము 

యుక్కగాని, కేవలాధిభౌ తికశాస్తముయొక్కగాని దృష్టిచేతనే విచా 

రించితి మేని, యే మనుజునకైనను నే విధమగు |పవృత్తిస్వాతం|త్యము 

గాని యిచ్భాస్వాతం్యత్యము గాని లేదనియు, ఇనుపపట్టాచే బంధిం 

పండిన చ్యకమువలె కర్మ యను నభేద్యమగు బంధనముచే( (బతి 

మనుజుండును నలుగడలను బిగింపంబడి యున్నాండనియు6 దుదకు 

సిద్దాంతీకరింపవలసి వచ్చును; కాని యీ పనియం దంతకరణ 

సాక్ష్యమును గైకొన్న పక్షమున, సూర్యుని పళ్చిమదిశయం దుద 

యింపంజేయుట వంటి పని చేయుటకును మనకు సామర్థ్యము లేక 

పోయినను, మనము స్వయముగC జేయు పనియందలి సారాసొర 

విచారమును విచారించి చేయంగలమో లేమో లేక, యెచ్చో నొక 

"మార్గము పాపముగను పుణ్య ప్రదముగ నుండునో, యొకటి ధర్మము 

మణియొకటి యధర్మముగ నుండునో, అచ్చో నీ రెండు మార్గముల 

లోను మంచిమార్గమును గాని, చెడుమార్గమున్సు గాని స్వీకరించుటకు 

మనము సమర్థుల మగుదుమో కామో యను విషయములుమా్యతము 
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మన యిచా స ధీనములుగ నున్నటులు గాన్చించుట మన మెటుంగు 

దుము. ఈ క నిజమా? యబద్ధమా? యని యిప్పుడు మనము 

విచారింతము. దీని యాధారమునప, చౌర్యము, హత్య 'మొదలగు 
'నేరములను జేసిన వారిని అపరాధులని నిశ్చయించి శిక్షించుట వలన 

దీనిని అసత్యమని చెప్పుటకు వీలులేదు. కర్మవాదము, కర్మవిపాకము 

లేక్క దృశ్యసృష్టియొక్క నియమములును అసత్యము లగును గాన, 

నిజమని చెప్పుటకును వీలులేదు. _అధిభౌతికశాస్త్రములందు కేవల 

జడపదార్థములయొక్క. |క్రియలు మా(తమే విచారణీయము లగుటచే 

నీపశ్న వెలువడదు; కాని, జ్ఞానవంతు,డగు పురుషునియొక్క కర్త 

వ్యాకర్శవ్యము లే కర్మయోగళాస్ర్రమునందు విచారింప(బడవలయునో 
దానియం దీ |పశ్న గొప్పది యగుటచే దీనికి సమాధానమును జెప్పుట 

యావశ్యక మగును. కారణ మేమి యన: మనుజునకు, దివృత్తి 

స్వాతం। త్యము లేదని యొక మాజు స్థిరపడె నేని, మరల నీ తీరున 

బుద్ధిని శుద్ధముగ నుంచవలయునని కొని లేక యీ విషయ మొన 

' ర్పవలయునని కాని, కూడదని కాని యిది ధర్మ్యము, ఇది అధ 
ర్శ్యము అని కాని చెప్పు విధి నిషే ఇధశాస్త్రములయొక్క యన్ని విథము 

లగు విరోధములును స్వయముగనే నశించుననియు (వే.సూ. ఓ 8894 

పరంషరగం గాని, (పత్యక్ష్తముగం6 గాని, మహామాయ యను (పకృతి 

యొక్క దాస్యమునం దెల్ల ప్పుడు నుండుట యనునదియే పరమపురు 
పార్థ మనియు బయల్పడును. అట్టులయిన నిది పురుషార్థ మెట్టు 

* వేదాంతనూ[తముల యందుండు నీ యధికరణమును, * జీవకర్హృత్వా 

ధికరణ"మని పేర్ణానుచున్నారు. దీని మొదటిసూ తము '“కర్మళాస్తార్థవత్తా త్” 
అనంగా : విధినిషేధళాస్త్రములు, ససయోజనము లగుటకు జీవునకు, గర్హ్భృత్వ 

మంగీకరింప వలయునని దీని భావము. “స్వతంతః కర్తా” యను పొణినీయ 

సూ తమును (పొ. 1.4.64) గమనించితి మేని, కర్త ర్భృళస్రమచేతనే యాత్మస్వా 

తం త్యము తెలియయిడును. మటియు నీ యధికరణ మీ విషయమునశే (ఆత్మ 

స్వాతం త్యమునశే) సంబంధించినది యని కన్ఫట్టును. 
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లగును? మన స్వాధీనములో నుండునదియే పురుపార్థమగును. ఎ క్లడ 

నైనను మనకు; గొంచెము స్వాతం త్య మైనను, స్వేచ్భరు న నుండ 

నేరదో, యక్కడ కారాగృహమును, దాస్యమును దప్ప మజియొకటి 
యేమి యుండును? నాగటికి కట్టిన యెడ్డవలె నందును (బక్కతి 

యాజ్ఞలోనే బద్ధులై యుండుటచే మన శంకరకవి మహారాష్ట్ర భాషలో. 

. జెప్పినటుల “పరార్థధర్మాచియా శృంఖలా గై నిత్యమును మన పొద 

ములు పదార్థగుణము లను సంకెలచే బంధింపంబడియుండవలయును. 

మన దేశములోనున్న' కర్మవాదము చేతను; దైవవాదము చేతను, 
పొశ్చాత్యదేశమునందుండి |పచారమునకు వచ్చిన (పాథమికక్రైస్తవ 

ధర్మములం దున్న భవితవ్యతావాదముచేతను, ఆధునికకాలమున, 

(బచారమునకు వచ్చియుండు శుద్ధాధిభౌ తీకశాస్త్రమునందలి సృష్టి 

కమవాదముచేతను, ఇచ్చాస్వాతంత్యములను నంకకు( బండితుల 

దృష్టి |పసరించియుండుటచేతను, ఈ విషయ మధికముగం ఇర్చింపం 

బడుచున్నది. ఈ విషయ మంతయు నిచ్చో వక్కాణించుట యావశ్య 

కము, అందుచే వేదాంతసూ్మూతములయందును, భగవద్గీతలయందును 

నీ శంకకే సమాధాన మున్నదనునది మా|తమే యీ |పకరణము 

నందు విచారింప( బడును. 

కర్మ పవాహ మనాది యనునదియు, నొకసారి తిరుగుటకు( 

బ్రారంభమయిన కర్మ యను ఘటీయం[ తమునందు. బరమేశ్వరుండు 

స్వతంతింపం డనునదియు నిజమే. అయినను దృశ్యసృష్టియే, అన6గా 

కేవల నామరూపము లే, కర్మకాక, యో నామరూపొత్మకమగు నావ 

రణమునకు నాధారభూతమై, యాత్మస్వరూపమును, స్వతం| తమును 

అవినాశియు నగు |బహ్మసృష్టి యుండుననియు, మనుష్యదేహమునం 
దున్న యాత్మ నిత్యమును, స్వతం[తము నగు నా పరబహ్మము 
యొక్క యంశమే యనియు, అ ధ్యాత్మశాస్త్రముయొక్క సిద్ధాంతము. 

దీని సాహాయ్యముచేతనే యనివార్యముగ6 గన్పట్టుచున్న పూర్వోక్త, ౦ 
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బగు నాటకంబు నుండి సైతము దాటుటకు మార్గ మున్నది యని 

మన శాస్త్రకారులు నిశ్చయించిరి; కాని యీ మార్గమును వివరించుట 

కంక ముందుగ! గర్మవిపాక| ప క్రియయొక్క వివరణ మింకను మిగి ' 

“లియే యున్నది గాన దానిని బూర్మిం జేసికొనవలయును. “నరుడు 

దేని నెటులు కేయుచున్నా(డో దాని నటులే యనుభవించును * అను 

నియమ మొక వ్యక్తికి మాతమే సంబంధించునది కాదు. ఒక మను 

ష్యున కెటులో యటులే యొక కుటుంబమునకును, ఒక జూతికిని, 

ఒర రాష్ట్రమునకును వెయేల సర్వజగత్తునకును స్వస్వకర్మ యనుభవిం 

పక తీరదు. మజియు( | బతి మనుజుండును నేదో యొక కుటుంబము 

నందు. గాని, జూతియందు6గాని, లేక, దేశమునందు. గాని జేరియుం 

డును గాన తనయొ క్ర ఫలమునే కాక కుటుంబాదికమగు సామాబికు 

లఅయొ క్ర కర్మ్శఫలమును సై 'సేతము కొంత యనుభవింపవలసి వచ్చును; 

కాని వ్యవహారమున తజచుగ నొక మనుజుని కర్మవిషయమై విచారణ 

యొనరింపవలని వచ్చినప్పుడు కర్మవిపాక[ప| క్రియ యందున్న కర్మ. 
విభాగము తజచుగ నొక మనుజునకు మాత్రమే యుద్ధేశింపయడినది. 
ఉదాహరణము ; మనుజు. డొనర్చు పాపకర్మములను కాయికము 

లనియు, వాచికము లనియు, మానసికము లనియు మూడు విధము 

లుగ విభజించియున్నాండు. వానిలో వ్యభిచారము, హింస, చౌర్య 

మనునవి మూడును కాయికములు. వాక్సారుష్యము, అనృతసంభాష 

ణము, అసంగత |పలాపము, నీచోకియు నను నీ నాలుగును వాచిక 

ములు, మజియు( బరదవ్యాభిలాష్క అన్యుల గుణించి యహిత 

చింతన, దురా[గహము నను నీ మూండును మానసికములు. ఇవియ 

న్నియు( జేరిన పది విధములగు నశుభములు (పాపకర్మలు అనిచెప్పి 

(మను. 2.6.7; మ.భా.అను. 18) వాని ఫలమును వక్కాణించెను; 

కొని యీ ఖీదము లేవియు స్థిరములై నవి కావు. కారణ మల్లియ న్ననా 

ఈ యధ్యాయంబునందు దర్వాత మొత్త ముపై పై కర్మలు ty 

నిలయు, రాజసము లనియు, తొమసము లనియు (తివి 
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జింప( బడినవి. తజచుగ భగవద్గీతలలో జెప్పంబడినటులే యా (తి 

విధములగు గుణములయొక్క గాని కర్మలయొక్క గాని లక్షణములు 

వ్రాయయబడినవి (గీ, 1411-15; 18.8-29; మను. 12 81.84). కాని, 
కర్మవిపాక _ప్రకరణమునందు, కర్మకు సామాన్యముగ వెలుపలికి. 

గన్పట్టుచున్న విభాగ మో రెంటికంకును వేజుగ నున్నది. దాని 

యందు సంచితములు, స్టారబ్ధములు, (కియమాణము లని |తీవిధము 

లుగ కర్మలు విభజన సేయంబడియున్నవి. ఏ మనుజు(డైనను బూర్య 

జన్మమున గాని యీ జన్మమున గాని యీ గ్రణమువబరు. జేసిన 

కర్మలన్నియు 'నంచితములు' (అన(గాః *సంపాదింపంబడిన కర్మలు” 

అని చెప్పంబడును. ఈ సంచితమునే “అదృష్టమని కాని మామాంసక్ష 

పరిభాషానుసారముగ “అపూర్వ'మని కాని 'పేర్ణొందురు. ఈ కర్మగాని 
[కియగాని యే సమయమునందు జేయవలసివచ్చునో యంతవజణకే 

యది కాన్చించును. మణీయు నా సమయము దాటిపోయిన పదప, 

నా కర్మ న్వరూపముచే నవశిష్టమై యుండకపోయినను, దానియొక్క 
సూక్ష్మమును, కావుననే, యదృశ్యము నగు నపూర్వము గాని, లేక, 
విలక్షణమగు పరిణామమా[తము గాని యవశిష్టమై యుండుటచేతనే 

యో "పేళ్లు వానికి బెట్టవలసివచ్చెను (వే.సూ.శాం,.భా, 82.89.40". 
ఏమి చెప్పినను *సంచితి, “అపూర్వ, లేక, “అదృష్ట? శబ్దములకు నీ 

క్షణము వజకును జేయ బడిన యన్ని కర్మలయొక్కయు పరిణామ 

సముదాయ మర్ధ మనునది నిర్వివాదము. ఈ సంచితకర్మ లన్నియు 
నొక కాలముననే యనుభవించుటకు శక్యము శానేరవు. కారణమే 

మన: ఈ సంచితములగు కర్మల పరిణామములో గొన్ని మంచివి 
యుం గొన్ని చెడువియు నగు(అనంగా : పరస్పర విరుద్దములగ్యు ఫల 
ముల నిచ్చుటకు సమర్థము లగుచున్న వి. ఉదాహరణార్థము ; కొన్ని 

సంచితములు. స్వర్షపదములును, కొన్ని నరక్మపదములు నగుటచే 

నా కర్మఫలము లన్నియు నేకకాలముననే యనుభవించుటకు శక్యము 

కావు. ఇకధాని పిదప నొకదానిని భో గింపవలయును. కాన సంచిత 
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ములలో నెన్నికర్మల యొక్ష ఫలములు భోగించుటకు. |బథ మమున 

నారబ్ధము లయినవో వానినే “పారబ్ధము లనియు, (అనంగా; ఆరం 

భమయిన సంచితములనియ్యు చెప్పుచున్నారు. వ్యవహారమున ప్రారబ్ద 

శబ్దమునే “సంచిత మను శబ్దార్థమునం దెల్ల ప్పుడు నుపయోగించు 

చున్నారు; కొని యిది (భమ, సంచితముయొక్కొ(సమస్త వూర్వకర్శ్మల 

సముదాయముయొక్క ) యవాంతరభేదమే (పారబ్బమని శాస్త్రదృషిచే 

సిద్ధమగుచున్నది. “పారబ్ధామన సకలసంచితములును కాకపోయినను 

నంచితములలో నే కర్మఫలము లనుభవించుటకు( బ్రారంభింపంబడినవో 

యవియే ప్రారబ్ధము లన(బడుచున్న వి. కావున య (పారబ్ధమునకే 

యారబ్ధకార్య మేని మజీయొక పేరు, పారబ్దనంచితములు కాక 

1కియమాణ' నును పేరుగల కర్మ మూడవది యని సామాన్యముగ, 

జెప్పడిన భేదము, “(కియమాణ' శబ్దము వర్తమానకాలవాచి యగు 

“శానచ్ (పత్యయముచేతను, “కృణ్ి ధాతువుచేతను నిష్పన్నమయి 

నది. కావున “ఇప్పుడు నునము చేయుచున్న కర్మ” యని దాని 

కర్ణము; కాని (పస్తుతమందు మనము చేయుచున్న . కర్మలలో నే 

కర్మలు భో గించుటకు( (బారబ్ధములై నవో వానియొక్క (అనంగా: 

(ప్రారభ్ధకర్మయొక్క) పరిణామములే యై యున్నవి. అందుచేతనే 

“కియమాజణ” మనునది కర్మయొక్క మూండవ భేదము అని యంగీి 
కరించుటకు హేతువు గానరాదు, (పారబ్ధము కారణము, [క్రియ 

మాణ మనునది దానియొక్క ఫలము (అన;గా: కార్యము), కావున 
నీ రెంటికిని భేదమున్నమాట నిజమే; కాని యీ భేదమునకు( గర్మ 

విపాక! కియయం దెంతమా(తము నుపయోగము గానరాదు. సంచి 

తములలో నే కర్మలయొక్క ఫల మనుభవించుట కిప్పటికి నారంభము 

కాలేదో వానిని అనగా; సంచితములోని (ప్రారబ్ధమును వదలి యవ 

శిష్టములై న కర్మలను బోధించుట. కొత్త శబ్దముల యావశ్యకతలేదు. 

కావుననే వేదాంతసూతముల యందు | పారబ్ధమునే (పారబ్ధకార్య 

మనియును, [పారబ్ధము కానీవాని ననారబ్దకార్య నునియును బేర్కొ 
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నిరి (వే. సూ, 41. *1ర్ర్. సంచితకర్మ నీ రీతిగ “పారబ్ధకార్య"మనియు 

“అనారబ్దకార్య" మనియు రెండువిధములుగ విభజించుట యనునదియే 

శాస్త్రదృష్టిచే మిక్కిలి సయుకి, కముగ నున్నదని నా యభిప్రాయము, 

కావున “|క్రియమాణి' అను ఛాతుసాధిత శబ్దమును వర్త మాన కాల 

వాచక మనుకొనక “వర్త మాన సొామిాపే ష్య "వర మాన వద్వాొ యను 

పాణినీయనూ| తానుసారముగ (పొ. శీ. 8. 181) భవిష్యత్రాల వాచక 

మనుకొనిన యెడల దానియొక్క యర్థము “ఏది ముందు భోగింప 

వలసియున్నదో యది” యని వచించుటకు సాధ్యమగును, మజియు€ 
(గియమాణ మనంగా: ననారబ్ధకార్య మనియు నర్థమగుటచే పారబ్ధ 
క్రియ మాణశబ్దములు రెండును |గమముగ వేదాంతసూ తములందు 

*అరబకార్యి “అనారబ్లకార్య* శబములతో సమానార్థ్గకములుగ [బయో 
థి థి ది థి 

గింపంబడినవి; కాని క్రియమాణ శబ్దమున కిటుల |పస్తుత మెవ్వరును 

నర్థము చేయరు. |కియమాణ మన నిప్పుడు జరుగుతున్న కర్మయని 

యర్థము చేయుచున్నారు. ఈ యర్ధమును (గహింతుమేని ప్రా ప్రారబ్ధము 

యుక్క ఫలమే క్రియమాణమని చెప్పవలసివచ్చును, ఇంతీయకాక 

యే కర్మ లనారబ్ధకార్యములుగ నున్నవో వానిని బోధించుటకు, 

సంచిత, ప్రారబ్ధ; |కియమాణము లను మూ(డు శబ్దము లలో నేదియు 

'బనికి రా నేరదని దీనిపై గొప్ప యాశక్షేపణ వచ్చుచున్నది. ఇంతియ 
కాక (కియమాణశబ్బము యొక్క రూ ఢ్యర్థమును వదలుటయు నసాధు 

వగును. కావున సంచితములు, ప్రారబ్ధములు, క్రియమాణములు నను 

వీ కర్మయొక్క తౌకికభేదములను కర్మవిపాక పక్రియయందు స్వీక 

రింపక్క వానిని “అరబ్ధకార్యములు”, “అనారబ్ధకార్యములు" నని రెండు 

వర్గములుగనే నేను జేయుచున్నాను. మణియు శాస్త్రదృష్టిచే( జూచిన 

నది మిక్కిలి సులభముగ నుండును. భోగించుట యను (క్రియకు 

భో గింప(బడినది (భూతము), భోగించుటకొఆజ కిప్పుడే యారంభ 

మైనది (వర్తమానము), ముందు భోగింపవలసినది ( భవిష్యత్తు) అని 
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కాలకృతములగు మూ(డుభేదము లున్నవి; కాని కర్మవిపాకశాస్ర్రము 
నందు? గర్మల నీ తీరున మూండు విధములుగ విభజించుట శక్యము 

కానేరదు, కారణ మేమి యన: సంచితములో నే కర్మ (పారబ్ధమై 

భో గింపంబడుచున్నదో దానిఫలములు మరల సంచితములోనే చేరును. 

కావున కర్మభోగమును విచారించుచున్నప్పుడు సంచితములో భోగిం 

చుటకు నారంభమైన వానిని, అనారబ్ధములై న వనియు( జెప్పవల 

యును. ఇంతకన్న సంచితమును వర్షీకర ణము( జేయుట యనావశ్య 

కము. సర్వ కర్మఫలములకు నీ తీరున రెంకు విధముల వర్గీకరణము 

నొనర్చి వాని యుషయోగ సంబంధములో సంచిత మంతయు భోగ్య 

మని కర్మవిపాకపకియ చెప్పుచున్నది. వీనిలో నే కర్మఫలములను 
భోగించుట కారంభ మగుటచే( | బకృతమగు దేహముగాని జన్మ గాని 

లభించినవో (అనగా: సంచితములో నే కర్మలు |పారబ్ద మైనవో 

వానిని భోగించినం దక్క నివృత్తి కలుగనేరదు. “| పారబ్ధకర్మణాం 

భోగా దేవ క్షయళఃి... చేతిలోనుండు బాణము నొకసారి వదలితిమేని 

యయ్యది యెటుల 'పతిలోనికి తిరుగ రానేరదో, దానిపా టున్నంత 

వటకది యెటుల పోవలయునో యటులను, కుంభకారుని చక 

మొకసారి |తిప్పబడినయెడల నది యా వేగసమాప్తి యగువజకును 
తిరుగుచునే యుండునటుల్లను, (పారబ్ధము (అన;గా: ఏ కర్మ ఫల 

ములు భోగించుటకు నారబ్ధ్బములై నవో యా కర్మలు) ఆరంభమైనది 

సమాప్తము కావలయును, ఇది తప్ప మణియొక గతి యేదియు లేదు; 
కాని యనారబ్ధ్బకార్యము యొక్క గతి యట్లు కానేరదు. జ్ఞానముచే నీ 

యనారబ్దకర్మల నన్నింటిని నశింపంజేయ | నగు. ప్రారజ్ఞానారబ్దకార్య 

ములలో నిట్టి భేద ముండుటచే జ్ఞాని జ్ఞ జానము కలిగిన పిదప, నైసర్గిక 

రీతిగ మరణపర్యంతమును (అనయా: దేహములతోనే పారబ్దమైన 

కర్మ ముగియు పర్యంతమును) శాంతముగ వే చియుండవలయీను. 

అట్టు చేయక హఠముచే దేహత్యాగము సేయునేని జ్ఞానముచే నతని 



28 గీశారహస్యము 

యనారబ్దకర్మ క్షయ మైనను అతని హఠము మూలముననే దేహారంభ 
మగు ప్రారబ్ధకర్మయొక్క భోగ మహూర్తిగ నున్నదో దానిని భోగిం 
చుటకొజకుం బునర్జన్మ మెత్తవలసి వచ్చుననియు, మోక్ష పతి 
బంధము సైతము కలుగుననియు వేలుగ6 జెప్ప నక్కుణ యుండదని 

వేదాంతసాంఖ్యము లనియెడు రెండు శాస్త్రములయందును వివరింప 

బడినది (వే.సూ. 4. 1. 18.15 మణీ యు సాం. కా. 07). ఇంతియ 

కాక హఠముచే నాత్మహత్య చేయుట యను కర్మ నూతనముగనే 

యుత్చన్న మగుటచే దాని ఫలమును భో గించుటకును నూతనజన్మను 

[గహించుట: యావశ్యకమగును. అత్మహత్యను చేసికొనుట కర్మశాస్త్ర 
దృష్టిచే సైతము వెట్టితనముగనే యున్నదని యిందువలన సిద్ధ 

మగును. | 

కర్మఫల భో గద్భష్టి చేం గర్మలయొక్క భేదము 'సెప్పంబడినది. 

ఇప్పుడు కర్మబంధసమునందుండి యెట్లు విముక్తియగునో (అనయా; 

ఏ యుక్తి చే విముక్తుం డగుటకు సాధ్య మగునో) దానిని విచారించె 

దము వీనిలో మొదటి యుక్తి కర్మవాదులది. “అనారబ్ద కార్యములనః 

ఈజన్మమున; గాని, వేజొక జన్మమునం గాని భో గింపవలసిన సంచిత 

కర్మలు అని యీ శబ్దార్థమును నేను పైన వాసియున్నాను; కాని 

యౌ యర్థమును గమవింపక యనేకులగు మొోమాంసకులు కర్మబం 

ధమునుండి వదలించుకొని మోక్షమును బొందుటశకై వారి మతమం 

దొక సులభమార్గము నేర్పజచియున్నారు. కర్మలు నిత్యములు, నైమి 

త్రికములు, కామ్యుములు, నిషిద్ధములు నని చతుర్విధములుగ నున్నవి. 

వీనిలో సంధ్యాది నిత్యకర్మలను చేయకుండిన పాపము గలుగును. 

మటీయు నిమిత్తము (పాప్తమైనయెడల నైమిత్తికకర్మలను చేయవల 

యును. కావున నీ ద్వివిధకర్మలును కర్తవ్యములని మొమాంసకు 

లనుచున్నారు, _అవశిష్టములైనవి కామ్యములును, నిషిద్ధములునై 
యున్నవి. వీనిలో నిషిద్దకర్మల నాచరించుటచేం బాపము లభించును. 
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కావున నవి చేయందగవు,.  మజియు: గామ్యకర్మలు 'సేయుదుమేని 

వాని ఫలము ననుభవించుటకొజకు పునర్జన్మ మెత్తవలనివచ్చును. 

కావున నవియు( జేయరాదు. ఇట్లు వేర్వేటు కర్మలసంబంధమగు పరి 

ణామముయొక్క తారతమ్యమును విచారించి చూచి మనుజుండు 

కొన్నికర్శల వదలి కొన్నిటిని యథాశాస్ర్రీయముగ6 జేయుచుండెనేని 
వాండు స్వయముగనే ముక్తు డగును. కారణమేమి యన; “ప్రారబ్ద 

కర్మల నీ జన్మమునం దనుభవించుటచే నవి నశించును. ఈ జన్మమున 

నిత్యనై మిత్తి కకర్మల నన్నిటిని. జేయుటచేతను నిషిద్ధకర్మల. జేయక 

పోవుటచేతను నరకపొప్తి కలుగనే కలుగదు, కామ్య కర్మలను ద్యజిం 

చుటచే స్వర్ణాదులందలి సుఖము లనుభవించుటకు నావశ్యకతయుం 

డదు. ఇహలోకము, నరకము, స్వర్గము నను మూండుగతుల నీ తీరున 

గడచిన పిదప మోక్షముదక్క గత్యంతర మేదియు నుండనేరదు *అన్సు 

నీ వాదమునే * కర్మయుక్షి వాద "మని కాని లేక, “నైష్ట ర్మ్యసిద్ధివాది 

మని కాని చెప్పుచున్నారు. కర్మలను జేసినను నవి చేయ్యబడనివిగనే 

యుండుటయే (అనయా: ఏ పుణ్యపాపబంధనములును గర్హకుః దగు 

లక యుండుటయే “చైష్కర్శ్య'మని చెప్పుచున్నారు. కాని మొమాం 

సకుల పూర్వోక్తమగు యు క్రియం దీ చైష్ట ర్భ్యము పూర్ణముగ సిద్ధింప 

దని వేదాంతశాస్త్రములో నిశ్చయింపంబడినది (వే.సూ, శాం. భాం 4. 

8.14); మటియు గీతలయందును నీ యభ్మిపాయముచేతనే “కర్మ 
నొనరింపకుండుటచే నైష్కర్మ్యమును బొందండు. విసర్జించుటచే 

సైతము సిద్ది లభింప దని చెప్పబడినది (గీ. 8.4. “మొదట సర్వ 

నిషిద్ధకర్శలను వర్షించుటయే యశక్యము. మటియు నే నిషిద్ధకర్మ 

మైన సంఘటిల్లె నేని నైమిత్తికమగు ప్రాయళశ్చిత్తముచే దాని దోషము 

లన్నియు బరిహృతములు గావ” అని ధర్మశాస్త్రములోనే చెప్పండి 

నది; కాని యీ విషయము శక్యమని యంగీకరించినను ,బారబ్ధ 
కర్మల యుపభోగముచేతను, ఈ జన్మయందు చేయందగిన కర్మ 
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లన్నియు. బూర్బోక్ర్తరీతిగం జేయుటచేత గాని, లేక చేయకుండుట 
చేతను గాని, సర్వసంచితకర్మలయొక్క సమూహమును సమాప్తమగు 
నను మొమాంసకులయొక్క యభి|పాయము లే మాత్రమును సత్య 

ములు కావు. హేతు వేమి యనా; రెండు * సంచిత "కర్మల ఫల 

ములు పరస్పర విరుద్ధములు. ఉదాహరణము: ఒకదాని ఫలము స్వర్ణ 

సుఖము, రెండవదాని ఫలము నరకయాతనయు6 గాన వాని నేకకాల 

మున నొక న్థలముననే భో గించుట యశక్యము. అందుచేం గేవల 

మో జన్మమందే ప్రారబ్ధమైనవియు, ఈ జన్మమందే చేయ దగినవియు 

నైన కర్మలచే సమస్తమగు సంచితకర్మలయొక్కయు ఫలోపభోగము 

సమాప్తమగుట శక్యము కానేరదు. 

కదాచి త్ఫుకృతం తాత! కూటస్ధ మివ తిష్టతి, ' 

మజ్జమానస్య సంసారే యావద్దుఃఖా ద్విముచ్యతే, 
(మ,భా.శాం, 280.17) 

_ మానవుడు సంసారదుఃఖమునుండి విముక్తు( డగువజకు నెప్పుడై 

నను దా నొనర్చిన పుణ్యము (తన ఫలము నతని కిచ్చుటకు మార్గము 

వేచుచు) స్థిరముగ నుండును అని భారతమునందున్న పరాశరగీత 
లలో జెప్పణడియున్నది. అటులే సంచితపాపకర్మలు సైతము తను 

ఫలము నిచ్చువణకు నిలచియే యుండునని యూహింపవచ్చును. 

సంచీతకర్మోపభోగ మొక జన్మనుందే సమాప్తి. జెందకపోవుటచే నీ 
. సంచితకర్మలలో ననారబ్ధకార్యము లని కొన్ని తప్పక మిగిలియేయుం 

డును, మణియు నీ జన్మమందుం జేయయుడు కర్మలన్నియు, బూర్యో 

క్షమగు యుక్తిచేం జేయంబడినను మిగిలిన యనారబ్ధకార్యసంచితము 
లను భోగించుటకు. మరల జన్మ మెత్తక 'తప్పదు. కావున బూర్వో 
కృమగు మొమాంసకులయొక్క సులభమగు మోక్షయుక్తి యసత్య 

మును, | భాంతి మూలకము నని వేదాంతుల సిద్ధాంతము. వ యుప 

. నిషత్తునందును, గర్మబంధమునుండి వదలించుకొనుటకు నీ మార్గము 
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చెప్పబడలేదు. కేవలము తర్క్మబలముమోందనే నిలువంబెట్టంబడినది. 

అతర్హ మైనను దుదవజకు స్థిరముగ నుండనేరదు. కర్మచేం గర్మనుండి 

ముక్తుండగుట యను నాశ పొడముట, గ్రుడ్డివానికి గుడ్డివాడు దారి 

జూపి తరింపంజీయు నను నాశవలె వ్యర్థమని సారాంశము. అటులే 

యగును గాక! మోమాంసకుల యీ యుక్తిని స్వీకరింపక యాగ 

హముచే నిఖిలకర్మలను త్యజించి నిరుద్యోగిగ6 గూర్చుండుటచే, గర్మ 

బంధములు వదలిపోవునని వచించితి మేని యీ రీతిగను గానేరదు. 

కారణ మేమి యన ; అనారబ్దము లగు కర్మఫలము లనుభవింప(దగిన 

విప్పటికిని కొన్నీ మిగిలియుండుటయే. కాక, కర్మను వదలివేయుట 

యను నా!గహము, స్వస్థముగ( గూర్చుండుట యను నీ రెండును 

దామసనుగు కర్మలే గాన నీ తామసకర్మలయొక్క ఫలములను సైత ' 

మనారబ్బసంచితములతో సమానముగ ననుభవించుటకై మరల జన్మ 

మెత్తక “తప్పదు (గీ. 18.7 మణియు 8 చూడు). ఇంతియకాక దేహ 
మున్న ంతవజకును, శ్వాసోచ్బాానములు గాని, తేక, శయనించుట, 

కూర్చుండుట మొదలగు కర్మలు గాని జరుగుచునేయుండును. అందుచే 

సర్వకర్మలను వదలవలయు నను నా|గహాము సైతము వ్యర్థ మగును. 

ఈ జగత్తున నెవరినైన నొక క్షణముననైన, కర్మ వదలలేదనియు గీత 
లలో ననేక స్థలములయందు. జెప్పయడినది (A. 8.5; 18.11 చ్ఫూ. 

కర్మ మంచిదియె నను, చెడ్డదియెనను, దాని ఫలమును భోగిం 

చుటకు మనుజు డేజన్మమునై న నెత్తుటకు సిద్ధముగ నుండవలయును. 
కర్మ యనాది యగుటచే దానియొక్క యఖండ వ్యాపారమునందుం 

బరమేశ్వరుండు సైతము స్వథంతింపలేండు. సర్వకర్మలను త్యజించుట 
శక్యముకాదు, మజీయు మోమాంసకులు సెప్పినటుల. గొన్నికర్మల( 

జేయుటచే6 గర్మబంధమునందుండి విమోచనము కానేరదని సిద్ధించిన 

పిదప, కర్మాత్మకములగు నానురూపము లను వినశ్వరమగు చ్మకము 

"నందుండి విముక్తుడయి, యా చక్రమున కాధారభూతమును, నమృ 
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తముసు, నవినాళియు నగు తత్త్వములోం గలసిపోవలయు నను 

మనుజుని స్వాభావి కేచ్చ నెజవేటుటకు మార్ల మేది? యని మొదటి 

(పశ్న మరల( బుట్టుసు. వేదములలోను స్మృతులలోను బారలౌకిక 
ములగు యజ్ఞయాగాదులను చేయుటకు బుష్కల సాధనములు 

సెప్పబడినవి; కాని మోక్షశాస్త్రదృష్టిచే నవి యన్నియు (గిందిమెట్టున 

నున్న వియే యగును, కారణ మేమి యన; యజ్ఞ యాగాదిపుణ్యకర్మ 

లచే స్వర్శపాప్తియైనను, పుణ్యకర్మఫలము సమాపమైన పిదప చిర 

కాలమున కై నను నెప్పుడో యొకప్పుడు నురల (క్రిందనున్న కర్మ 

భూమియందు పడితీరును తప్పదు (మ.భా,వన. డ58 నుటీ యు200; 
గి. 8.25 మణీయు 9.20 )* ఇందువలన. గర్మయను పట్టుకారునుండి 
సంపూర్ణముగ విముక్తుండయి యమృతత్వమునందు. గలసి పోవుట 

రును, జననమరణ రూపమగు స్థిరమైన కల్లోలమును శమింప(ంజేయు 

టకును నిది తగ్గుమార్గము కానేరదని స్పష్టముగం గన్పట్టుచున్నది. 
ఈ కల్లో లమును శమింపంజీయుటకు (అనలా; మోక్షమును జెందు 

టకు నధ్యాత్మశాస్తానుసారముగ జ్ఞాన మనునది యొక్కటియే 

మార్గము. జ్ఞాన మనంగా వ్యావహారిక జ్ఞానము, లేక, నానురూపాొ 

త్మకమగు సృష్టిశాస్త్రముయొక్క జాన మనునది యర్థము కానేరదు, 

(బహ్మాతైక్యజ్ఞాన మనియే యిచ్చో నర్థము. దీనినే *విద్య' యనియె 

దరు. మజీియు “కర్మణా బధ్యతే జంతుః విద్యయా చ |పముచ్యలే” 

- మనుష్యుండు కర్మచే బద్ధు6 డగుచున్నాండు. విద్యచే విముక్తుండగు . 

చున్నాయ అని యారంభమున. జెప్పంబడిన శ్రోకమునందలి “విద్యా 

శబ్బమున క్ర ' బహ్మాతైళ్యజ్ఞాన' మను నర్ధమే 1 వివక్షితమై యున్నది, 

భగవద్గీతలయందు... 

జ్ఞానాగ్ని సృర్వకర్మాణి భస్మసా త్కురుతేఒర్జున. 

(గీ. 4.87) 

_ జ్ఞానరూపమగు నగ్నిచే నిఖిల కర్మలు భస్మము. లగుచున్న వి అనీ 
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భగవంతునిచే నర్జునునకు( జెప్ప(బడినది, శ్రీ మహా భారతమునందు- 

- వీజా న్యగ్న్యుపదగ్ధాని న రోహంతి యథా పునః, 

జ్ఞానదర్జె స్తథా శ్లేశై ర్నాత్మా సంపద్యతే పునః, & 
= వేచయడిన గింజ లే తీరున మొలకలెత్తవో యా తీరుననే జ్ఞాన 

ముచేం గర్మలయొక్ర కే కేశములు దగ్గము లగు నేసి యాత్మను మరేల( 

జెందవు అని రెండు స్థలములయందుం జెప్పంబడినది (మ. భా. వన. 

199 106-107; శాం. దశమ, 17). ఉపనిషత్తులయందు నిటులే *య 

ఏవం వేదాహం (బ్రహాస్మీతి స ఇదం సర్వం భవతి”__ నేనే బహ్హగా 

నున్నా నని యెవ(డు తెలిసికొనుచున్నా (డో, వాండే యమృతమగు 
(బ్రహ్మ యగుచున్నా(డు (బృ. 4 4.10): తామరాకుల కుదక మంట 

నటులే (బహ్మజ్ఞానము గలిగిన వారిని కర్మలు దోషులుగ6 జేయ 

నేరవు (శాం. 1.148); (బహ్మను దెలిసికొనిన వారికి మోక్ష్మపొప్ప 

యగును(తై.2.1); సర్వమును నాత్మమయముగ నున్నదని యెవండు 
తెలిసికొనునో వానికి పొపబాధ లేదు (బృ. 4. 4. 28); “జ్ఞాత్వా 

దేవం ముచ్యతే సర్వపాశైః”_ పరమేశ్వరుని యొక్క జ్ఞానము కలిగిన 

పిదప సర్వపాపములనుండి విముక్తు డగును (శ్వే. 5. “8; 6. 18); 
“కీయన్తే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్ట క్ని పరావరే”_. పర|బహ్హా జ్జానో 

త్పతియైన పిదప వానియొక్క సర్వకర్మలు నశించును (ముం, టం ళ్ 8) 

“విద్యయాజఒమృత మశ్నుకే ”_ విద్యచే నమృతత్వము సిద్ధించును 

(ఈశ. 11; మైత్యు. 7.9); “తమేవ విదిత్వాఒతిమృత్యు మేతీనాన్యః 

పంథా విద్యతే యనాయ స పరమేశ్వరుని. దెలినికొనిన యెడల 

నమరుం డగును. దీనికంశు మోక్ష్మపొప్పికి వేజిగు మార్గము లేదు 

(శ్వే. 8.8) _ఈ తీరున జ్ఞానమావాత్మ్యమును బతిపాదించు వచనము 
లనేకము లున్నవి. మజియు శాస్త్రదృష్టిచే విచారించిన నీ సిద్ధాంతమే 

దృఢ నగును. కారణ మేమి యన; దృశ్యసృష్టియందున్న పదార్థము 
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లన్నియు. గర్మమయము లైనను నీ సృష్టికి నాధారభూతమగు పర 

(బవ్మాముయొక్క లీలలేయెనను, ఏ కర్మయు. బర్మబహ్మమును బం 

ధింపనేరదు; అన్ని విషయముల నొనర్బియు( బర|బహ్మము తాను 
నిరి ర్లిప్తుడుగనే యున్నా(డని స్పష్టముగ( గాన్పించుచున్న ది, అధ్యాత్మ 

శాస్త్రానుసారముగ నీ జగత్తునం దుండు నిఖిల పదార్థములును కర్మ 

(మోయ), పర బహ్మము అను నీ రెండు వర్గములుగనే యున్నవని 

యీ |[పకరణ పొరంభమునందే చెప్పబడినదీ. కావున నెవరికై నను 

మొదటి వర్గమునందుండి (అనయగా: కర్మ యందుండి) విముక్తులము 

కావలయునని యిచ్చ యుండిన యెడల వారు రెండవ వర్గమునందు 

(అనయా: పరబహ్మస్వరూ సము నందు | |బవేశింపవలయును, మటీ 

యొక మార్గము లేదు. కారణ మేమి యన; మూలమునందు సర్వ 

పదార్థములును రెండు వర్గములుగనే యుండుటచే. గర్మమునందుండి 

ముక్తుడయినచో, (బహ్మస్వరూవము దక్క యితరమగు నవస్థ 

యేదియు నుండనేరదు; కాని (బహస్వరూపమేదియో మొదట అెస్సగ 

నెటుంగవలయును. అది తెలియనియెడల “వినాయకం [పకుర్వాణో 

"రచయామాస బానరమ్”__ వినాయక విగహముం జేయ? బూని 

(దానిని( జేయ లేక కోతిని జేసెను అన్నట్లు ముక్తుం డగుటకు 

మాటుగ పకితుం డగును. కావున పర|బహ్మన్వరూపముయొక్క 

యలిప్త త్వముయొ క్కయు, జ్ఞాన ముత్పన్న మగునేని దానినే మరణ 

సమయమునం దెక్కువగ స్థిరముగ నునుపవలయును, ఇదియ కర్మ 

విపాకమునందుండి విముక్తుం. డగుటకు సత్యముగ ముఖ్యసాధనమై 

యున్నదని య ధ్యాత్మశాస్త్రమునం దున్న యు క్రి వాదముచే సైతము 

సిద్ధించు నను దానికిని *నాకు6 గర్మలయం దాసక్తి యుండుటచే 

నారు గర్మలోపము కానేరదని యెవ రెటింగిరో వారు కర్మపాశము 

నందుండి విముక్తు లగుదురు” అని గీతలలో భగవంతునిచే. జెప్ప 

బడిన దానికిని (A. 414 మణియు 18.28 చూడు) తాత్పర్య మొక్క 
టియె. అయిన నీ స్థలమునందు జ్ఞాన మనంగా శబ్దజన్యజ్ఞానము గాని 
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లేక, మానసికక్రియ యని గాని యర్థము గాదు. మణీ యేమన: 

వేదాంతసూ తముల మోందనున్న శాంకరభాష్యముయొక్ష, యారంభ 

మున జెప్పినటులే “మానసికజ్ఞానము మొట్టమొదట నుత్సన్న మై 

యిందియముల జయించిన పిదప బహ్మభూతు డంగుటకు.( దగిన 

యవస్థ, లేక | బహ్మ స్థితి” యను నర్థమే యెల్ల యెడల వివక్షితమని 

తెలిసికొనవలయును. వెనుకటి పకరణముయొక్క తుదను జ్ఞాన 

సంబంధములో నధ్యాత్మశాస్త్రమునకును నిదియె సిద్ధాంత మని చెప్పి 

యుంటిమి. నముహాభారతమునందును * జ్ఞానేన పురుతే యత్నం 

యత్నేన |పాప్యతే మహత్ ?__ జ్ఞానము (మానసిక డ్రియారూమగు 

జ్ఞానముకలిగిన పిదప మనుజుడు యత్నము లొనర్చును. యత్న 

ముచేతనే మహత్త త్ర్యమును (పరమేశ్వరుని పొందును(మ.భా.శాం. 

$20. 80 అని జనకునిచే సులభకు( జెప్ప(బడినది. మోక్షము లభించుట 

కింతకంకు వేణొక మార్గము కలదని యధ్యాత్మశాస్త్ర మెప్పుడును 

జెప్పదు. శాస్త్ర మో నిషయమును జెప్పిన పిదప శాస్త్రోక్త మార్గము నం 

డేమైన కంటకము (పతిబంధకము) లుండెనేని వాసిని తోలంగించి 

మార్గమును బాగుపజచుటయు, ఆ మార్లమునం దుండియె పరమ 

థఢ్యేయమగు వస్తువును బొందుటయు నను పనిని పతి మనుజుండును 

దన యత్నముచేతనే యొనరింపవలయును; కానీ యీ [పపయత్నము 

లను పాతంజలయోగము, అధ్యాత్త్మవిచారము, భక్తి కర్మఫల త్యాగము 

మొదలగు ననేకరూపములదే. జేయవచ్చును (గీ. 12. 8.12). 
మజీయు నందునలన తజచుగ మనుష్యుడు (భాంతి. బొందును, 

కావుననే నిష్కామకర్మయోగ మను ముఖ్యమార్గమును గీతలలో( 

దొలుతం జెప్పిన పిదప దాని సిద్ధికొఅకు యమ. నియను_ ఆసన _ 

[పాణాయామ _ (పత్యాహార - ధారణా_ ధ్యాన. సమాధిరూపములై న 

యంగభూతములగు యోగముల నాటివ యధ్యాయములో జెప్పి ' 

యేడవ యధ్యాయము మొదలుకొని పరమేశ్వరునియొక్క యీ 

భీ, 11-3 
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జ్ఞానము కర్మయోగము నాచరించుచు నధ్యాత్మవిచారము జేయు 

"టే, గలుగుననియో, లేక, దానికంకె నులభమగు భక్తి మార్లముచే( 

గలుయననియో చెప్పబడినది (గీ, 18560)... 

కర్మబంధమునుండి విముక్తు( డగుటకు6 గర్మను వదలుట 

మార్గము కాదు, బిహ్మోతై ్ మ క్యజ్ఞానముచే బుద్ధిని శుద్ధపణచుకొని 

పరమేశ్వరుని వలె కర్మల నాచరించుటచే మోక్షము లభించును. కర్మ 

పరిత్యాగము కేవల |భమమూలము. కారణ మేమియన : కర్మయే 

వారిని వదలదు. ఈ విషయ మోతీరున నిర్వివాద మని సిద్ధమయి 

నను నిందుల కావశ్యకమగు జ్ఞ జ్ఞానప్రాప్తి శక చేయవలసిన యత్నమును 

జేయుట మనుజుని స్వాధీనమైయున్నదా?, లేక, నామరూపాత్మక 
(పవృత్తి యధీనమై యున్నదా? యను నీ యారంభమున6 జేయ. 

బడిన (పశ్న యిప్పటికిని నక్లే యున్నది. ““[పకృతిం యాంతి 

భూతాని న్మిగహః కిం కరిష్యతి ౫_ న్మిగహ మేమి చేయును? (పతి 

ప్రాణియు స్వపకృత్యనుసారముగ నడచును (గీ. శ్రి. 88). “మిత్ష్యైష 
వ్యవసాయ స్తే పకృతి స్వాం ని యోక్ష్యతి_నీయొక్క [పపయత్నము 

వ్యర్థము. నీ కక్కణ లేని పనులలోని'కే [పకృతి నిన్ను లాగును (గీ. 
18. 59; 2. 60 చూడు) అని భగవంతునిచేతను, “బలవా నింద్రియ 

(గామో విద్వాంస మపి కర్ణ తి ౫ విద్వాంసునయిన నిందియములు 

లాగుకొని పోవును (మను. 2.21) అని మనువుచేతను జెప్పంబడినద్మి 

మజీయు6 గర్మవిపాక[పకియయొక్క నిష్పర్షయు నటులే యున్నది. 

కారణ మేమి యన: మనుజుని మనస్సు నందున్న సర్వ పేరణలును 

బూర్వకర్మమూలముననే యుత్సన్నము లయినవని యంగీకరించిన 

పిదప నదియొక కర్మవలన మజఖియొక కర్మలోనికిని, దానినుండి నుజి 

యొక కర్మలోనికిని లాగుకొనిపోయణడుటచే నీ విధమున భవచకమునం 

దతం డెప్పుడు నుండవలసియే వచ్చునని యూహింపవలసివచ్చును. 

వేయేల? కర్మయందుండి యావలికి దా6ంటిపోవుటకై (విముక్తు, 
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డగుట క్రై చేయునట్టి (పేరణయు, కర్మయు ననునవి సైతము విరు 

ద్ధములే యని చెప్పినను యుక్త ముగ నుండును, మటియు నిది సత్య 

మేగునేని జ్ఞానము సంపొదించుకొనుటకు నెవ్వరును సమర్థులు గారని 

చెప్పవలనివచ్చును. నామరూపాత్మక. సర్వదృశ్యనృష్టికి నే తత్వ 

మాధారభూత మయినదో, యదియె మనుష్యుని జడదేహమునందును 

నాత్మరూపముగ నివసించుచున్నది. కాన మనుష్యుని సంబంధము 

లగు కృత్యములయొక్క. విచారము దేహము, ఆత్మయు నను నీ 

రెంటి దృష్టితో నొనరింపవలయు నని యీ విషయమున కధ్యాత్మ 

శాస్త్రమున సమాధానము సెప్పయుడినది, వానిలో నాత్మన్వరూప 

ముగు (బహ మూలమునం దేకవిధము, నేకము నగుటచే నది యెన్న 

డును పరతం|త మగుటకు వీలులేదు. ఎందు చేతననః ఒక పదార్థము 

మటియొకపదార్థములో నుండుట కది యొకటియు, నిది యొక 

టియు నను భేదములు స్థిరముగ నుండవలయును. [పకృ తస్థలము 

నందు నామరూపాత్మకమగు కర్మ యనునదియె రెండవ పదార్థముగ 

నున్నది. మజియు నీ కర్మ మనిత్యమును, మూలమునందున్న పర 

(బహ్మముయొక్క లీలయు నగుటచేతను, పర|బహ్మము యొక్క 

యుకభాగమునందు దాని యావరణముండినను పర్మబహ్మము నది 

. యెన్నడును దాసుని జేసికొననేర దను విషయము నిర్వివాదముగనే 

యున్నది. ఇంతియకాక యే యాత్మ కర్మసృష్టియందలి వ్యాపార 

ముల నొక్కటిగ నొనర్చి సృష్టిజ్ఞానమును బుట్టించుచున్నదో యది 

కర్మసృష్టికంకె భిన్నముగ నుండవలయును. అనంగా; (బహ్మనృష్టి 

యం దున్నదే కావలయునని పూర్వముననే చెప్పబడినది. కావున 

బర|బహ్మమును, మూలమునం దాతనియంశమగునట్టియు శరీర 

మైనట్టియు నాత్మయు నను నీ రెండును మొదటినుండియు స్వతంత్ర 
ములు. అనంగా ; కర్మాత్మకమగు పకృతి కధినములు కావు_ అని 

నిష్పన్న మగుచున్నది, వీనిలో? బరమాత్మ యనంతమును, సర్వ 
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వ్యాపియు నేప్పుడును శుద్ధముక్తావస్థయందె యుండునదియు నై 

యున్నది. ఇంతకంకు మనుజునకు నధీకముగ( బరమాత్మజ్ఞానము 

గోచరము కానేరదు; కాని యా పరమాత్మ యంశమగు జీవాత్మ 

(పృపథమమున శుద్ధము, ముక్తన్వభావము, నిర్గుణము, అకర్తయు 
నయినను, దేహము బుద్ధ్యాదీం దియములు ననువానియొక్క "బంధ 

నములో( బడియుండుటళీ నది మనుజునియొక్క మనన్సున నెప్పుడు ' 

స్ఫురణమును బుట్టించుచున్నదో యప్పుడు దాని |పత్యక్షానురూపమగు 

జ్ఞానము మనకు6 గలుగును, బట్టబయలు నందుండు నట్టి యావిరి 

యొక్క వేగ మేమియు6 గానరాకున్నను, దాని నొక భాండమున 

నించి, భాండపుమూ తిని భిగించికిమేని యా యావిరివేగ మా భాండ 

ము'పై6 గాన్సించును. అటులే యనాదివూర్వక ర్మార్టిత జడ దేహము 

చేతను, నిం దియములచేతను, పరమాత్మయొక్క యంశభూతు(డగు 

జీవుడు (గి.15.7) బంధింపంబడినవు డీ బద్ధావస్థయందుండి యాతనిని 
విముక్తునిగ( జేయుటకై (మోక్షానుకూలమగు) కర్మలను జేయుటకు 

దే హేందియాదులు (పవర్శించుచున్నవి. మజీయు దీనినే వ్యావహా 

రికదృష్టిచే 'అత్మయొక్క స్వతంకపవృత్తి” యని చెప్పుచున్నారు. 

“వ్యావహారికదృప్టిచే' అని చెప్పుటకు హేతు వేమన : శుద్దముక్తావస్థ 
యందు, లేక, ' తాత్త్వికదృష్టిచే' నాత్మ యిచ్చ్భాశూన్యమును, 

అకర్హయు నగుటచే సర్వకర్శృత్వములును (పకృతిగనే యున్నవి 

(A. 189.19; వే. నూ, శాం. భా, 2.8.40); కాని యీ |సకృతి స్వయ 

ముగనే మోక్షానుకూలమగు కర్మ నొనర్చునని సాంఖ్యులవలె వేదాం . 

తులు సెప్పరు. కారణ మేమి యన: అటు లంగికరించిరేని జడ పకృతి 

యంధురా లగుటచే నజ్ఞానులను సైతము ముక్తులను జేయునని యం 

గీకరింపవలసివచ్చును. “నుటీయు మూలమునం దే యాత్మ యకర్తగ 

నుండెనో యది, యేనిమిత్తమును లేక తన నైసర్గిక గుణముచేతనే 

_వర్శక మగుననియు చెప్పుటకు సాధ్యము కానేరదు, కావున నాత్మ, 

మూలమునం దకరయైనను నది బంధన మను నిమిత్తముచే నదియీ 
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మా్యతమునకే | పేరకముగం గాన్పించును. ఏ నిమిత్రముచే నైనను 

దాని కీ యాగంతుకమగు (పేరకళ్వ మొక పర్యాయము వచ్చెనేని 

యది కర్మయొక్క నిమిత్రముల యందుండి స్వతంతమైనదియే 

యగును. కావున పూర్వోక్తమగు నాత్మస్వాతం్యత్యముయొక్కు యో 

సిద్ధాంతమును వేదాంతశాస్త్రమునం దిట్టి కొన్ని శబ్రములచే నుడువ 

వలనీ వచ్చును. స్వతం|త మన సిర్నిమిత్త మని యర్థము కాదు. 

మణియు నాత్మ తనకు (పథమమునందున్న శుద్దావస్థయందు( గర్శగ 

నుండనేరదు. కాని [పతీ సమయమునందు నీ యతిదీ ర్భ ములగు కర్మ 

కథలను జెప్పుచు నుండక దీనినే సంక్షేపముగ నాత్మయొ క్ర స్వతం త. 

(పవృత్తి, లేక స్వతంత్ర పేరణ యని చెప్పుట యభ్యాసమైయున్నది, 

1. అత్మబంధనమను నుపాధిలో( బడియుండుటచే దాని మూలమున 

నీ యిం్మదియములకు లభించు స్వతం|త|పేరణయు, 2. బాహ్యసృష్టి 

యందున్న పదార్థసంయోగముచే నిందియములకు( గలుగు [పేర 

ణయు నను నీ రెండును మిక్కిలి భిన్న ములుగనే యున్నవి. తినుము, 
త్రాగుము, నుఖపడు మనునవి యిం|దియ పరణములు, ఆత్మయొ క్ర 

(పేరణ మోక్షానుకూల కర్మలను చేయుమని చెప్పుచుండును. మొదటి 

(పేరణము కేవలము బావ్యాము (అనగా: కర్మ సృష్టిలోనిది); రెండ 

వది యాత్మ సంబంధమైనది (అనయా: (బ్రహ్మ సృష్టిలోనిద్రి. ఈ 

రెండు (పేరణలును తజచుగ6 బరస్పర విరుద్ధము లగుటచే వాని 

వాని కలహములోనే మనుష్యుని యాయు వంతయు. గడచును. 

వీనిలో సంశయము వచ్చినప్పుడు కర్మసృష్టి యొక్క (పేరణమును 

స్వీకరింపక (భాగ, 10. 10.4) శుద్దాళ్శయొక్క స్వతం త పేర ణాను 

సారముగ మనుష్యు(డు (పవర్శించుచున్నాండు, దీనినే నిజమైన 
యాత్మజ్ఞానము, లేక, యాత్మ నిష్ట యనెదరు. ఈ తీరున శుద్ధమగు 

నాత్మపేరణానుసారముగ మనుజుడు (పవర్శించు నేని యాతండు 

"సేయు వ్యవహార మంతయు స్యభావముగనే మోక్షానుకూల మగును, 

కావుననే_ ' 



88 గీతారహస్యము 

విశుద్ధధర్మా శుద్టేన బుద్ధేన చ న బుద్ధిమాన్, 

విమలాత్మా చ భవతి సమేత్య విమలాత్మనా, 

స్వతం కశ్చ స్వతం(తేణ స్వతం[తత్వ మవాన్నుతే- 

(మ,భా.శాం, 408.2780) 

= న్వతంతు(డగు జీవాత్మ, మొదటినుండియు, నిత్యు(డును, శుద్ధు6 

డును, బుద్ధుండును; నిర్మలు(డును, స్వుతం తుడు నగు పరమాత్మ 

యం దేకీభవించుచు నుండును. జ్ఞానముచే మోక్షము సిద్ధించునని 

వెనుకం జెప్పండిన దానికి నిదియే యర్థము; కాని దీనికి విరుద్ధము 
గనే జడమగు దేహే హీం దియములయొక్ళ (పాకృతధర్మములు (అనం 

గా; కర్మసృష్టియందుండు _పీరణలు) (పబల మగునేని మనుజున 

కధోగతి ప్రాప్త మగును. దేహేందియములను మోక్షానుకూలములగు 

కర్మలలో (బివేశ పెట్టి, బహ్మోతై్మక్యజ్ఞానముచే మోక్షమును సంపా 

దింపవలయునని యిచ్చ గలిగిన శారీరాత్మయొక్క స్వతం|తశకి ని 
మనంబున నిడుకొని భగవంతు(డు_ + 

ఉద్ధరే దాత్మనాఒఒత్మానం నాత్మాన మవసాదయేత్, 

అథై్మైవ హ్యాత్మనో బంధు రాత్మైవ రిపు రాత్మనః, 

| (A. 8.6) 

= మనుష్యుండు స్వయముగనే తన్నుద్లరించుకొ నవల యును. తనకు 

తానే నాశము తెచ్చుకొొనరాదు. కారణ మేమి యన; |పతి మను 

ష్యుండును తానే తనకు బంధువును (హితకర్త్ర మణీయు( దానే 

తనకు శతువునై (నాశకర్త )యున్నాండు అని యాత్మస్వాతంత్యము 

యొక్క. (అనగా; స్యావలంబనము యొక్క) తత్త్వము నర్జునున 

కుపదేశించెను. మజియు నీ కారణముచే యాగవాసిష్టములో దైవ 

మును నిరాకరించి పౌరుషముయొక్క మాహాత్మ్యము “విస్తారముగం 

జెప్ప(బడినది (యోగ. 2. సర్గ. 48). సర్వభూతములయందు నొక 
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యాత్మయే కలదను తత్త్వము నెజింగి యిట్లు (పవర్తించుటయే 

సదాచరణ మని కాని లేక, మోక్షాచరణమని కాని చెప్పుదురు. 

మణి యు నీ విధమగు నాచారమున దేహేందియాదులను (బవరిింప( 

జేయుటయే బద్ధుండగు జీవాత్మకు స్వతంతధర్మము. దురాచారు( 

డగు మనుజునియొక్క యంతఃకరణము సదాచారమున కనుకూల 

ముగ సాక్ష్యము నిచ్చుచున్నది. ఆ కారణముననే దురాచారు(డు దా; 

జేసిన దానిగుణీంచి పశ్చాత్తాపము నొందుచున్నా(డు. అధిదైవతపక్షా 

వలంబులగు పండితులు దీనిని సదసద్వి వేకబుద్ది యను దేవతయొక్ష్య 

స్వతం[తమగు న్ఫురణమని నుడివెదరు; కాని తాత్తిికదృష్టిచే విచా 
రించితి మేని, బుద్ధీ దియములు జడ| పకృతియొక్క వికారము లే 
యగుటచే, నవి కర్మయొక్క నియమనులలో నుండి స్వయముగ 

విముక్తము లగుటకు వీలులేదు. ఈ (పేరణి బుద్ధీ దియములకును, 

కర్మసృష్టికిని, బహిర్భూతుండగు నాత్మవలననే జరుగునని స్పష్టమగు 

చున్నది. ఈ తీరుననే ' ఇచ్చ్భాస్వాతంత్య'మను పాళ్చాత్యపండితుల 

శబ్దము సైతము, వేదాంతద్భష్టిచే నిరాకరింపంబడినది. కారణమేమన: 

ఇచ్చ యు మనోధర్మమే యగుటచే వెనుక నెనిమిదవ (పకరణమున, 

జెపినటు బుదివలె మనస్సును గర్నాత్నకమగు జడ]| పకృతియొక 

యసం వేద్య (తను దా నెజింగని) వేకారమే యనను: సన నర్ 
స్వయముగ( గర్మ యనెడు పట్టుకారునుండి .విముక్తము కానేరదు. 

కావుననే సత్యమగు స్వాతం త్యము మనస్సునకును బుద్ధికిని లేమిచే 

నది యాత్మ-పేరణయే యని వేదాంతశాస్ర్రముచే నిశ్చయింపంబడినది. 

ఆత్మకు నీ స్వాతం త్యము నెవ్వరు నియ్యనక్కొజి చేదు. ఎవరును 

బోంగొట్ట లేరు. స్వతంతమగు పరమాత్మయొక్ష యంశమగు జీవాత్మ 

బంధమగు నుపాధిలో6 బడియుండి స్వతంతరీతిని మనోబుద్ధులను 

బూర్యోక్ష్మపకారముగ, | బేరణం జేయును. ఈ యంతఃకరణపేరణను 

దిరస్కరించి యెవ6డైన! (బవర్తించెనేని తన కపాయమును దానే 

తెచ్చికొనిన వాడగును, 
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ఈ యేథేం కోజాచేం కాయ బా గేలేం 

జ్యాచేం తానేం అనహిత కేలే., 

(గా. A448) 

అస తుకోబా చెప్పినట్లు చెప్పవలయును, భగవద్దీతయందు. “న హ్ిన 

స్త్యాత్మనాత్మానం”_ ఎవరు తనుకుం దామే ఘాత మొనర్చికొనరో 
వారికి నుత్తమగతి కలుగునని యీ తత్వము చెప్పబడినది, “దాస 

బోధ 'యం దది స్పష్టముగ ననువాదము చేయబడినది (గీ.18.282 

దాస. 17.1.7-10). మనుజుం డీ కర్మనృష్టియొక్క యభేద్యములగు 
నియమములచే బద్ధుడై నటుల గాన్సించినను, దానియందుండి 

యే కార్యమునై నను స్వతంతముగ జీయంగలనని యెన్ను చున్నాడు, 

ఈ యనుభవమునకు పూర్వము చెప్పిన రీతిగ జడసృష్టికంకు (బహ 
సృష్టి వేని యంగికరించిననే కాని మజియొక విధమగు నెట్టి 

యుపపత్తియు సంభవింపదు. కావున నధ్యాత్మశాస్త్రము సమ్మతము 

గాని వా రీ విషయమున మనుజునకు నిత్యదాసత్యము నైన నంగి 

కరింపవలయును. లేదా, (పవృత్తిదాసత్వమును గుణించి పశ్న 
మగమ్యమనియెన వదలవలయును. మజియొక గతి లేదు. పవృత్ని 

స్వాతం్యత్యము (ఇచ్చాస్వాతంత్యము)ను గుతించి యీ యుపపత్తిని 

జీవాత్మ పరమాత్మలు మూలమునం దేక రూపమున నున్నారను 

నద్వ్వైతసిద్ధాంతము ననునరించి మేము (వాసియున్నాము (వే.సూ, 

శాం.భా.28.40): కాని యా యద్వైతము నొప్పుకొననివారు (అనం 

గాః భక్తికొలకు ద్వైతము నెవరు స్వీకరింతురో వారు) జీవాత్మ 
యొక్క యీ సామర్థ్యము స్వీయమైనది కాదనియు నది పరమేశ్వరు 
నందుండియే లభించుననియు నవశ్యము చెప్పుదురు. అయిన నెప్పు 

డైనను “న ఖులతే శ్రాంతస్య సంఖ్యాయ దేవ్యా”_ ఆయాసము 

వచ్చువటికును బయత్నము సేయు మనుజునకు( దక్క నితరులకు 

* వారి వారి కపకారములు వారే చేసికొనుచున్నారు. ఇతరులశేమి పట్టినది? 
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దేవతలు సాహాయ్యము! జేయరు (బు, 4.88.11) అను బుగ్వేదము_ 

నందలి తత్త్నము ననుసరించియే జీవాత్మకు స్వాతం త్యము (పాప్త 

మగుటకు తమంతటనే మొదట (పయత్నము సేయవలయునని చెప్పి 

యాత్మ [పయత్నముయొక్క (అనలా: స్వాతంత్యముయొక్క 

తత్త్వము తిరిగి స్థిరపయుపంబడినది(వే,సూ. 28.41.42; A.10.5.10). 

ఇంకనేమి చెప్పవలయును ? బౌద్దు లాత్మ గాని, పర|బహ్మము గాని 

కలదని యొప్పికొనరు, కావున (బహ్మజ్జానమును, నాత్మజ్ఞానమును 

వారికి సమ్మతములు కాకపోయినను వారి ధర్మ్మగంథములలో 

“అత్తనా (ఆత్మనా చోదయజత్తానం”__ తాను తన్ను న్వపయ 
త్నముచే మంచిమార్గమునC (బవేశపెట్టుకొన వలయును అనియే 

యుపదేశింపంబడినది. దీని సమర్ధనార్థము -_ 

అత్తా (అక్కా) హి అత్తనో నాథో అత్తా హి అత్తనో గతి, 

త్స్తా సజ్ఞామయత్త ణం అస్బం (అశ్వం) బద్ధం వ వాణిజో. 

(దమ్మపద, $80) 

_ తానే తనకు. (బభు వగుటదేం దన యాత్న్మదక్కం దన్ను నట్ 

యొక కేదీయును దరింపంజీయునది. లేదు. కావున నొక రౌతు తన 

మంచిగుట్టమును దానే స్వాధీనపణచుకొనునట్లు మనల మనమే 

బాగుగ ని॥గహించికొనవలయును అని గీతలయందువలె నాత్మస్వా 

తం్యత్యముయొక్క యస్పిత్వమును నావశ్యకతయు( జెప్పంబడినది 

(మహాపరినిబ్బాణసుత్త . 2.88-85 చూడు). అధిభౌతికు(డును, ఫ్రెంచి 

పండితుడు నగు కాంటు నీ వర్గ్షములోని వానిగనే చెప్పువలయును. 

కారణ మేమి యన : అధ్యాత్మ వాదమేదియు నతనికి సమ్మతము కాక 

పోయినను, (పయత్నముచే మనుజుడు తన వర్శనమును, స్థితిని, 

సంస్కరింప( గలండను విషయ మతనిజే( (బత్యక్షసిద్ధ మని (అనయా: 

ఉపపత్తి యవసరము లేకయే) న్వికరింపంబడినది. 
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కర్శపాశమునం దుండి ముక్తు(డై సర్వభూతములయందును 

నొక యాత్మయే కలదని యెజుంగుట యను నాధ్యాత్మికపూర్ణావస్థ 
(పాప్పించుటకు (బహ్మాతై్మైక్యజ్ఞాన మనునదియే, యొక |పబలౌషధ 

మనియు, అజ్ఞానముం బొందుటకు( దనకు. బూర్జాధికారము గల 

దనియు సిద్ధించినను, నీ స్వతం|తము నగు నాత్మకును దన తొమ్తుపై 

గూర్చుండియున్న [పకృతియొక్క యుష్మదవము నొక్కక్షణమునందే 

నదలించుకొనుటకు శక్యముకాదను మజియొక విషయమును సర్వదా 

గమనించుచుండవలయును. ఒకానొక శిల్పి మనయందజిలో నతి 
' కుశలుం డై నను) సాధనములు లేనిది తన కౌశల్యము నెటుల బయలు 

పటుపలే(డో, మణియు సాధనము మంచిది కాకపోయిన దానిని బాగు 

పణచుకొనుట 'కెక్తు వకాలహరణ మెటులగునో,యటు లే జీవాత్మయు 

బరమాత్మలో నైక్య మగుటకు సాధనములును, కాలమును, ఉండితీర 
వలయును. జ్ఞాన పాప్తి కై (పేరణం జేయుటకు జీవాత్మ స్వతం్యతు. 

డను మాట నిజమే కాన్సి తాత్త్వికదృష్టిచే మొదట నతండు నిర్లుణు 
డును, 'కేవలుండును; వఏీడవ్యపకరణమునందుం జెప్పంబడినట్లు నేత్రము 
లుండినను కుంటివాండే యగును (మై_్యు. 8.28; A. 18. 20). 

మజీయు నీ (పీరణానుసారముగ నే కర్మలనైన జేయుటకు నవసర 
.ములున్సు కుమ్మరిచ|కము మొదలగు సాధనముల వంటివియు నగు 

సాధనములు గాని సామ్మగులు గాని యీ యాత్మయొద్ద స్వీయము 

లైనవి లేవు, దేహమును, బు ద్ధ్యాదీంద్రియములును మాయాత్నక 

(పకృతియొక్క వికారము లే యె యున్నవి. కావున జీవాత్మ మోక్ష 

మును సైతము (పారబ్ధకర్మానుసారముగ (పాప్పమగు దేహేం|ది 

యాది సాధనముల మూలముననే సంపాదించుకొనవలసివచ్చును. 

ఈ దేహేం ద్రియాది సాధనములలో బుద్ధి యను నిందియము ముఖ్య 

మైనందున నాత్మ యే విషయమును నిందియములద్వ్యారా చేయ 

వలసివచ్చినను దొలుత నది బుద్ధిని( _పిరేపింపవలసివచ్చును; కాని 
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పూర్వక రానుసారముగను, (సకృతిస్వ భావానుసారముగను, ఈ బుద్ధి 

సదా శుద్ధముగను, సాత్త్వికముగనే యుండునని నియమము శేదు. 
కావున (తిగుణాత్మక్మపకృతియొక్క |పపంచమునందుండిముక్ష మయి 

యీ బుద్ధి యంతర్ముఖమును, సాత్త్వికము లేక, యాత్మనిష్టము(/అనం 
గా; అత్మయొక్క (పేరణారూపమగు నాజ్ఞ ననుసరించి యతనికి వేని 

యందు గల్యాణ మగునో యా కర్మలనే చేయుటకు నిశ్చయము 

గలుగ జేయునది నగుటకు( జిరకాలమునుండి వైరాగ్య మభ్యసింప 

వలసివచ్చును. ఇటులై నను, అకలి, దప్పీ మొదలగు దేహధర్మములు 

సైత మే సంచితకర్మలయొక్క ఫలములను భోగించుట కారంభమై 

నవో, అవి వానిని మరణపర్యంతము వదలనే వదలవు. కావున బద్ధు 

డగు జీవాత్మ దేహేందియాదులచే మోక్షానుకూల కర్మను గలుగం 
జేయించుట యను |పథమపేరణకు స్వతంతు.డైనను బకృతిచేతనే 

ముం దన్ని విషయములను జేయింపవలసి యుండుటచే నంతవజ 

కును సాలెవాండు, కుమ్మరి మొదలగు పనివాండవలె, నీయాత్మయే 

ముఖ్యమైనదిగను, దే హేందియాదిసాధనములను శుద్ధములుగం జేసి 

తన యధీనతలో నుంచుకొను _పయత్నము సేయునదిగ నుండవలసి 

వచ్చు నని తాత్పర్యము (వే, సూ. 2. లిం 40). ఈ కార్య మొక్క 

పర్యాయనుగుట కశక్యము గాన, ధైర్యముచే మెల్ల మెల్లగం జేయవల 

యును. అటు సేయనినాండు, మదించిన గుజ్జమువలెనె యింది 

యము లస్వాధీనము లగును. ఇందుకొటి కిం దియనిగహము(జేయు, 

టకు బుద్ధియొక్క ధృతి, లేక, ధైర్యము సాయముగ నుండవలయు 
నని (A. 4.25) గీతలలో భగవంతుడు సెప్పియున్నా(డు, నటీ యు, 

.పదునెనిమిదియవ యధ్యాయమున బుద్ధికివతె ధృతికిని సాత్త్విక, 
రాజస, తామసము లను నై సర్గికములగు మూడు భేదములు చూప! 

బడెను (A. 18. 88-85). వీనిలో తామస, రాజసము లను మెట్టను 

వదలి బుద్ధిని సాత్తిషకమును జేయుటకు నిం దియని| గహము6 జేయ 
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వలసివచ్చును, కావున నాణవ యథ్యాయమునం దిట్టి యిం[దియ 

నిగహాభ్యాస మను యోగమునకు యోగ్యస్థలమును, ఆసనమును, 

అహారమును సంక్షేపముగ వర్ణింపథబడినవి. ఈ తీరున మెల్లమెల్లగ 

(గీ, 6. 23) నభ్యాసము చేసిన పిదప చిత్తము స్థిరమగుటచే నిం్చది 

యములు స్వాధీనము లగుననియు నుత్తరకాలమునందు( [గమ్మకమ 
ముగ (నొకే పర్యాయము కాదు) (బ్రహ్మాతై్యైక్యజ్ఞానము కలుగుటచే 

* అత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంత ధనంజయ" (A. 4 88-41) అని 

నట్టు కర్మబంధము వదలిపోవుననియు గీతయందు. జెప్పంబడినది; 

కాని భగవంతు. డేకాంతమునందు యోగాభ్యాసము6 జేయవలయు 

నని చెప్పుచుండుటచే (గీ. 6. 10) జగత్తుయొక్క సర్వవ్యవహారము 
లను వదలి యోగాభ్యాసమునందే యాయుర్ధాయము నంతయును 

గడపవలయునని గీతాతాత్సర్యమని యెన్న (గూడదు. ఏదైనను మన 
వద్ద సంపాొదింప(బడిన మూలధనము కొంచెముగనో గొప్పగనో 

యుండెనేని దానితో ప్యాపారము నారంభించి మెల్ల మెల్లగ నా వ్యా 

పారము చేతనే సంపన్నుల మగునటులే [క్రమముగ చిత్తస్థెర్యమును 
d= 

సంపాదించుకొనవలయు నని గీతలయందున్న కర్మయోగమునకు 
దాత్సర్యము, తనకు శక్యమైనంత యిందియని| గహమును సంపా 

దించికొని మొదట కర్మయోగము నవలంబించుటకు నారంభింపవల 

యును; పిమ్మట దానిచేతనే యంతకంత కెక్కువగ నిందియన్నిగ 

హము పాప్తమగును; జాని రచ్చబల్లలమిద కూర్చుండి యోగ భ్యాస 

మొనర్చుటకు వీలువెదు, అట్టు రచ్చబల్లల పెని కూర్చుండి యభ్య 

సించుటవలన బుద్ధి కలవడిన యేక్మాగతాభ్యాస మొకానొకప్పుడు 

తరుగుట కవకాశము గలదు. కావున కర్మయోగమును నిత్యము 

నొచరించుచున్నపు డప్పుడప్పుడు కొంతకాలమే వీకాంతమును సేవిం 

చుటయు నావశ్యక మగును (A. 18.10). కాని యందులశ్రై జగత్తు 

యొక్క వ్యవహారమును వదలవలయు నని భగవంతు. డెక్కడను 
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చెప్పలేదు. సాంసారికవ్యవహారములు నిష్కామబుద్ధితో జేయుటకు 

సైత మింద్రయని గ్రహము కాపలయునని చెప్పబడినది. కొన, 

దీనితోపాటు నిమ్కామకర్మయోగమును యథాశక్తి గం (బతివాండును 

దప్పక నాచరింపవలయును. పూర్ణముగ నిం దీయనిగవాము సిద్ధ 

మగు వజకును కనుపెట్టికొని కూర్చుండ గూడదని గి లుపదేశించు 

చున్నవి. మనుజుడు, “బుద్ధినుంతు(డు, న్మిగహము గలవాయడ నగు, 

నేని యిట్టి యోగాభ్యాసముచే సొజు మాసములలోనే సామ్యబుద్ధిని 

స్థిరపణచుకొను నని మైత్యుపనిషత్తు (6. 28) నందును, మహాభార 

తము (శాం, 289.82; అశ్వ. అనుగీత. 19.66) నందును జెప్పంుడినది, 

కాని భగవంతునిచే వర్గి తమైన బుద్దియొక్క యీ సాత్స్వికమును, 

సమమును, లేక, యాత్మనిష్టాయుక్తము నగు స్థితి యాటు మాసము 

లకు లభింపనే లభింపకపోయినను, |ప్రకృతిస్వభా వానుసారముగ 
నాటు సంవత్సరముల'కై నను లభించుట దుర్హభము. మజియు నీ 

యభ్యాస మపూర్ణముగ నుండుటచే నీ జన్మమునందు బూర్జమగు సిద్ధి 

('పాప్రము కాకపోవుటయే కాక్క ముందు జన్మమునందు మరల. 

మొదటినుండియు నారంభింపవలసిన దగుటచే నుత్తరజన్మయందు; 

జేయు యోగాభ్యానము సైతము పూర్వమువలె నపూర్ణ మగును. కాన 
నిట్టి పురుషునకు, బూర్జ సిద్ధి యెప్పుడును లభింపనేరదని యిచ్చోసంశ 

యము గలుగును, మజటియు: గర్మయోగము నాచరించుటకు మున్నె 

పొతంజలయోగముచే( బూర్ల మగు నిర్వికల్చ్పసమాధి నభ్యసించుట 

నారంభమున' నేర్చుకొనవలయునని తోచును, అర్జునుని మనస్సున 

కీ శంకయే తోంచుటచే నిట్టి సందిగ్రములయందు మనుజు( డేమి చేయ 

వలయునని, (శ్రీకృష్ణుని, గీతల యాజవ యధ్యాయమున (A. 6, 

87-89) నర్జునుం డడిగెను. ఈ |పశ్నమునకు నాత్మ యనునది 
యమర మసియు, లింగశరీరము ద్వారా యీ జన్మయందు. గలిగిన 

సంస్కారము లన్నియు స్థిరముగ నుండుననియు, “యోగ్యభష్టుండు 

కర్మయోగమును బూర్తిగ సాధింపలేక, దానియందుండి (భష్టుడై 

నపుడు, ముందు జన్మయందు( దన |పయత్నము నక్కడనుండియె 
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(పూర్వజన్మయందు వదలిన నలమునందుండి యనుటృ యారంభిం 

చుననియు, నిటుల కనుముగ “అనేకజన్న సంనిద్ధః తతో యాతి 

పరాం గతిమ్” (గి. గ్, 45) అన్న ట్ల టనేక జన్మముల నెత్తి తుదకు 

బూర్ల సిద్ధి నొంది మోక్షమును బొందుననియు భగవంతు. డుత్త రము 

నిచ్చెను మణీయు “స్వల్ప మపష్యన్య ధర్మస్య తాయతే మహతో 

భయాత్ *_ ఈ ధర్మముయొక్క (అనయా: కర్మయోగమార్గము 

యొక్క) యాదరణము కొంచెమైనను గొప్ప సంకటములో నుండి 

విడిపించుచున్నది (గీ. 2. 40) అని యీ సిద్ధాంతము ననునరించియే 
రెండవ యధ్యాయమున( జెప్పంబడినదె. మనుష్యునియొక్క యాత్మ 
మొదటినుండియు స్వతం్యతముగ నున్నను, బూర్వక రానుసారముగ( 

[బాప్తముగు దేహముయొక్క | పకృతిస్వభావము శుద్దము గానందున 

నొక జన్మయందే మనుజునకు( బూర్గమగు సిద్ధి లభించుట దుర్లభ 

నుని సారాంశము; కాని యంతమా। లేముచే “సొత్మాన నువమన్యేత 

పూర్వాభి రసమృంద్ధిభిః (మను. 4. 187)- ఎవరు నిరాశ జెందరాదు 

లేక్క యొకే జన్మీయందు? బరమనిద్ధిని సంపాదించుకొనుట యను 

దురా|గహమందు( బడి పాతంజలయోగాభ్యాసమునందే (అనగా: 

ఇంద్రియములను గేవలము సాముచే జయించుటలోనే యాయుర్జా 

యము నంతను వ్యయము సేయరాదు. ఆత్మ కేమియు దొందర 

లేదు. ఈ రోజున సాధ్యమగునంత యోగబలమును సాధించి కర్మ 

యోగముయొక్ల. యాచరణ నారంభించె నేని, దానిచేతనే మెల్లమెల్లగ 

బుద్ధి యంతకంతకు సాత్త్వికము, శుద్ధము నగును, కాన గర్మ 

యోగముయొక్క యీ స్వల్పమగు నాచరణమే జిజ్ఞాసను బొందించి, 

చెజకును గానుగలో( బాఅవైచినటుల మనుష్యుని బలాత్కారముగ 

ముందు ముందుకు. |దోసి, తుదకు నేండు గానిచో రేపైనను, ఈ 
జన్మయందుః గానియెడల నుత్తరజన్మమం దైనను 'నా యాత్మకు( 

బూర్ల మగు ([బహ్మ[పాప్పిని లభింపజేయును. దానివలన నీ కర్మ 

యోగమార్లముయొ క్ర యత్యంత స్వల్పాచరణముగాని, లేక మటియు 
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- జిజ్ఞాసగాని యెప్పటికిని వ్యర్థము కాదనియు, ఇది కేర్భయోగమార్లము 
నందున్న విశేషమగు గుణ మనియు గీతలయందే భగవంతునిచే స్పష్ట 
ముగ జెప్పంబడినది (A. 6.15 మోదంనాటీక్ర చూడు, కేవల మొ 

జన్మముననే మోక్షము లభింపలేదని ధైర్యమును విడనాడక మన 

నిష్టామకర్మలను చేయు నుద్యోగమును మ్మాతము స్వతంతముగను, 
ధైర్యముగను, యథాశి క్రిగ మనము సేయుచుండవలయును, ప్రాక్తన 
సంసారము వలన |బకృతిసంబంధ మగు నే ద్వంద్వ మా జన్మ 

యందు గాని, లేక, నేండే గాని వెలువడునని తోంచుచున్నదో యదియే 

(కమ్యకమముగ వృద్ధిం బొందుచున్న కర్మయోగముయొక్క యభ్యా 

సముచ్చే నీ జన్మమున. గాని, భవిష్యజ్ఞన్మమున( గాని స్వయముగనే 

శిథిల మగును. అటుల గాను కాను “బహూనాం జన్మనా మంతే 

జ్ఞానవా న్మాం ప్రపద్యతే (గీ. 7.19) అన్నట్టుగ నెప్పుడో యొకప్పుడు 

పూర్ణజ్ఞానము కలుగుటవలన( బకృతియొక్క_ బంధము (అనయా, 

పారతం్యత్యము) పోయి తుద కాత్మకు తన మూలభూతమయినదియు 

పూర్ణ మయినదియు, నిర్దుణమగు ముక్తావస్థ (అనయా: మోక్షము) 

[పొప్తనగును. మనుజు, డేమి చేయలేడు? “నర కరనీ కరే తో 

నరకా నారాయణ హోయ ** అని |పచారములో నున్న వచన మో 

వేదాంతమునందలి సిద్ధాంతము ననువదించుచున్న ది. ఇందువలన 

_ యోగవాసిష్టకారులు ముముక్షుపకరణమునం దుద్యోగమునం బెక్కు 

విధములుగ6 (బశంసించి తుద కుద్యోగముచేతనే సర్వము. (బాష్ప 
మగుననియు, నిస్సందేహముగ నుపదేశించినారు (యో, 2,410.18). 

కానిమ్ము; “జ్ఞానమును సంపాొదింప వలయునని పయత్నము 

సేయుటకు జీవాత్మ మూలమునందు స్వతంతు( డగుటచేత, స్వాలం 

బన పూర్వకమగు దీర్హోద్యోగముచేం దుద కెప్పటికై సను, బాక్షనకర్మ 
యనెడి బంధమునుండి విముక్తు( డగును” అని నిశ్చయింపంబడినను, 

క న. 

* సర్రుండు సేయందగిన కార్యమును జేసిన సరుండు నారాయణుండగును. 
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కర్మక్షయ మన నేమి? యనియు నది యెప్పు డగుననియుం గలుగు 

సంశయమును సైత మిక కొంచెము విశేషముగ వ్యాఖ్యానము. 
జేయుదము. కర్మక్షయ మనంగ సర్వకర్మల బంధనమునం దుండియు( 

బూర్జముగ (అనయా: నిశ్శేషముగ) విముక్తి యని యర్థము; కాని 

పురుష్యుడు జ్ఞ జ్రానియైనను నతనికి దేహ మున్న ౦తవజకును నాంకలి, 

దప్పి, నిదుర కూర్చుండుట మొదలగు కర్మలు విడువకపోవుటచే, 

భోగించిననే కాని పారబ్దకర్మ నళింపదు. కావున న్మాగహముచేత 

నతండు దేహత్యాగము6 జేయరాదని పూర్వమునందు. జెప్పంబడినది. 

జ్ఞానోత్చత్తి కంకు పూర్వమునం జేయంబడిన సర్వకర్శలును, జ్ఞా జానముచే 

క్షయించినను, జ్ఞానోత్సతియైన పిదప యావజ్జీవమును, జ్ఞానియగు 

పురుషుడు కొంచెముగనో గొప్పగనో కర్మలను జేయుట యావశ్యక 

మగును. కావున నిప్పు డిట్టి కర్మలయందుండి యతనిక్షి విముక్తి 

యెటుల కలుగుననియు, విముక్తి కలుగసియెడల, పూర్వకర్మక్షయము 

గాని మోక్షము గాని కలుగు తెట్టనియు, శంక తోంచుట కవకాశ 

మున్నది. నామరూపొత్మకమగు కర్మ, జ్ఞానియొక్క నామరూపొ 

త్మకమగు దేహము 'నెప్పుడును విడువకపోయినను, ఆ కర్మను దనపై 
వేసికొనకుండుట మొదలగు విషయము లాత్మయొక్క స్వాధీనతలో 

నుండును గాన నిం|దియములను జయించి, కర్మల విషయమై పతి 

జంతువునకు6 గల యాసక్తిని క్షయింప(ేసితి మేని, కర్మలు సేసినను 

వానియొక్క బంధనములను నళింపంజేసినటులే యగునని వేదాంత 

శాస్త్ర మొ శంకకు సమాధానము నుడువుచున్నది. కర్మ స్వభావము 
గనే (గుడ్డిదియు; నచేతనమును, మృతృప్రాయమునై యున్నది. కాన 
నది తనంతట తా నెవరిని బంధింపదు, వదలి పెట్టదు. తనయంతట 

యోగ్యమైనది గాని యయోగ్యమైనది గాని కానేరదు. మనుజు (డు 

తన జీవము నా కర్మయం దిణికించి తన యిష్టము ననుసరించి యిది 

మంచిదా? సెబ్బరదియా ? యనియు, శుభ మైనదియా? వేక్క య 
శుభమైనదియా? యని యాలోచించి నిశ్చయించు చున్నా(డు. 
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కావున నీ మమత్వ యుక్ష మగు నభిలాష వదలిపోయె నేని, కర్మల 

జేయుచున్నను, చేయకపోయినను కర్మబంధము వదలిపోయెనని 

చెప్పవచ్చును. ఇదియె సత్యమగు నైష్కర్మ్యము, కర్మత్యాగముకాదు 

(గీ. 8, 4; నీ యధికారము కర్మలు సేయువణకే. ఫలముయొక్క 

(పొప్త్యపాప్తు లనునవి నీ యధికారములో నుండు విషయములు 

కావు (గీ. 2.47). “కర్మేర్యదియైః కర్మయోగ మసక్త న్స విశిష్యతే” 
_ ఫలాశ తేక కర్మేర్య్రదియములను గర్మలను జేయనిమ్ము (A. pe 

“త్యక్వా కర్మఫలాసంగం”_కర్మఫలమును వదలి (A. 4.20), “స “సర 

భూతాత్మభూతాత్మా. కుర్వ న్నపి న లిప్యతే ”_ నర్వభూతమ లయం 

దును సమబుద్ధి గలిగిన పురుషుండు గర్మల జేసినను నవి యతనిని 

బాధింపవు (| శ్. 7 “ సర్వకర్మ ఫలత్యాగం కురు ౫_సర్వకర్మ ఫ ఫల 

ములను వదలుము, “కార్య మిత్యేవ యత్కర్శ నియతం [క్రియతే”_ 

తప్పక చేయవలసిన వను తలంవునం జేయయుడు కర్మలు సాత్త్విక 

ములు (గీ, 18.9), “చేతసా సర్యకర్మాణి మయి సన్న్యస్య * సర్వ 

కర్మలను నా కర్పించి నడువుము (గీ. 18, 7) అనునవి మొదలుగా, 
గల గీతలలోని యనేక స్థలములయందున్న యుపదేశముల కిదియే 
బీజము. జ్ఞాని నర్వవ్యావహారిక కర్మలను జేయవలయునా? లేదా? 
యను |పశ్న స్వతంత మైనది. గీతాశాస్త్ర మా విషయములో నేమి 

సిద్ధాంతము. జేయుచున్నదియు ముందు [పకరణమున విచారించె 

దము, జ్ఞానముచే సర్వకర్మలును భస్మ మగుటకు వాస్తవికార్థ మేమి 

యను విషయము మ్యాతము ప్రస్తుతము విచారశీయము, మజియు( 
బూర్వోక్త ములగు వచనములవలన నీ విషయములో గితాభిపాయ 
మేమియె యున్నదియు వ్యక్తమగును, వ్యవహారమందును నీ న్యాయ 

మునే మన మంతటను (వర్తింప జేయుచున్నాము. ఉదాహరణము: 

అజ్ఞానముచే నొకానొక(డు రెండవవానిని [దోసె నేని మన మాపురు 

షుని దుష్టుండని యనము; మజియు దండనశాస్త్ర నియమములో 

భంగీ? 1|-4 
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సైతము కేవల మనిచ్చచే సంభవించిన హత్యలను హొంసలలో 6 జేర్చరు. 
అగ్నిప ముగి నిండ్లు తగులయుడి, పోయినను, వర్షాధిక్యముచే 

సస్యము కొట్టుకొనిపోయినను, అగ్నికిం గాని, వర్ష మునకు( గాని, 

యెవరై నను “నేరము నాపాదింతురా? కేవల కర్మల వైపుననే దృష్టి 

యుంచితి మేని పతికర్మయందు నేదైన దోషమో యసత్యమో, లేళ, 

చెజుపో మనుష్యదృ్భష్టి కి గాన్సింపక తప్పదు. “సర్వారంభా హొ 

దోషేణ ధూమే నాగ్నిరివావృతాః” (A. 1౪. 8). కాని గీత వదలి 

పెట్టు మని చెప్పిన దోష మిది కానేరదు. మనుజునియొక్క యే కర్మ 

నైనను శుభ మని కాని యశుభ మని కాని చెప్పుచున్నాము; కాని యా 

శుభాశుభములు కర్మయందు లేవు. అవి కర్మ నొనరించు పురుషుని 

బుద్ధి నవలంబించి యున్నవని లెస్సగ గమనించి, కర్మలయందలి 

చెఖుపును తీసివైచుట యన, కర్త తన బుద్ధిని, లేక, మనస్సును, 

శుద్ధముగ నుంచుటయే యని గీతయందు సిద్ధాంతీకరింపయబడినది 

(A. 2.49951); మణీయు నుపనిషత్తులలోను- 

మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్రయోః; . 

బంధాయ విషయాసంగి మోక్షే నిర్విషయం స్మృతమ్. 

(మ్మెత్యు. 6.84: అమృళతవిందు, లి 

- మనుష్యులకు. కర్మయొక్క) బంధము గాని, మోక్షము గాని 

సంఘటిల్లుటకు మన స్సనునదియే (ఏవ) కారణముగ నున్నది, 

మనస్సు విషయాసక్ష్తమైన యెడల బంధము గలుగును. మనస్సు నిర్వి 

షయ మన నిష్కూమము, లేక్క నిస్సంగము అయిన మోక్షము లభిం 

చును అని కర్మనుజేయు మనుష్యునియొక్క బుద్ధికి ప్రాధాన్య మయ 

బడినది. (బహ్మాతైక్యజ్ఞూనము పొప్తమైన పిదప బుద్ధీ కీ సామాన్యా 

వస, నే విధముగ: గలుగ: జేయవలయునో భగవద్గితయందు, (బధా 

నముగం జెప్పథుడినది. .మజియు నీ యవస్థ (ప్రొప్తమగునేని కర్మలు 
సేయుచున్నను బూర్లముగ( గర్మ క్షయ. మగును. నిరగ్ని యగుటచేం 
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గాని (అనయా: సన్న్యనించి యగ్నిహోత్రాది కర్మల వదలుటచే. 

గాని లేక, [కియాశూన్యుండుగ నుండుటచే. గాని (అనంగ; ఏ కర్మ 

లనుచేయక యూరక స్వస్థముగ6 గూచ్చుండుటచే, గాన్సి కర్మక్షయ 

ముగానేరదు (Al), మనుష్యునకు నిచ్చ యున్నను, లేకయున్నను 

(పకృతి యను ఘటీయం[తము సదా నడచుచుండుటచే, దానితో 

పాటు మనుజుండు సైతము తిరుగక తప్పదు (గీ. 8. 88; 18. 60); 
కొని యజ్ఞాను లీ స్టితియందు( [బకృతియొక్క పారతంత్యములో 

నుండి నాట్యము సేయునటు లాచరింపక యిం[దియ నిగహముచే 

బుద్ధిని స్థిరముగను, శుద్ధముగను జీసికొని సృష్టి|క మానుసారముగ( 

(బూప్తములగు కర్మలు “శేవలను కర్త వ్యములని, యనాసక్త బుద్ధి 

తోడను, శాంతముతోడను, జేయువారే సత్యనుగు విరక్తు లనియు 

స్థిత్మపజ్ఞు లనియు, (బహ్మపదమును |బాపీంచిగ పురుషు లనియు గీత 

చెప్పుచున్నది (గీ. 8 7: 4.213 5. 7-0 18:11). జ్ఞాని యొకవేళ 
వ్యావహారిక కర్మను ద్యజించి సన్న్యాసమును పుచ్చుకొని, వనము 
లోని, కే(గి, కూర్చుండి యుండవచ్చును; గాని యీ తీరున వ్యావ 

హారిక కర్మలను వదలుటచే నా కర్మలు క్షయించిన వని యెన్నుట 

(భమ. అతడు కర్మ చేసినను! చియకపోయినను, కర్మలకు. గలిగిన 

డయ నుతనియొ'క్ర బుద్ధి సామ్యావస్థ నొందుటచేతనే 'యగుననియు 

కర్మ వదలుటచేం గాని, వదలి పెట్టకపోవుటచేం గాని, కాదనియు విష 
యము బాగుగ [గహింప నగును. అగ్నిచే నే తీరున నింధనములు 

దగ్గము బగునో యా తీనున జ్లానముచేం గర్మలు దగ్గము లగునను నీ 

దృష్టా ంకముకంచె! తామరాకుమోంద నీ రుండినను నది యా యా 
కునకంట నటుల జ్ఞానికి (అనంగా:ః | బహ్మార్చణము. జేసి, లేకు యాస 

కిని వదలి కర్మలను 'జేయువానికి కర్మయొక్క లేపము త్ర 
దను నుపనిషత్తులయందును, గీతల యందున్న దృష్టా 
యొక్ష్త్త సత్యస్వరూపమును నిరూపించుటకు మిక్రిలి సమర్రేటి నున్సది 
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(భాం, 4.148; గీ, 5. 10). కర్మలు నైనర్గికముగ నెప్పుడును నళిం , 
పవు; నళింపంజేయు నక్కజయును లేదు; కర్మ యనంగా నామ 
రూపములును, నామురూపము లన(గా దృశ్యసృష్టియు నై నెనయెడల 

నీ సర్వదృశ్యసృష్టియు నెటుల దగ్గ మగును? ఒకవేళ దగ్గమైనను 

సత్కార్యానువాదాను సారముగ నదివటకున్న 'నామరూపములు 

మాటుట యను భేదము మా(తమే యుండును. నామరూపొత్మక 

మగు కర్మ, లేక, మాయ నిత్యమును; మాజునది యగుటచే, ఈ 
నామరూపములు తమ తను యిష్టము ననుసరించి మార్పు. జేసికొను 
టకు శక్య మయినవి యైనను నీ నామరూపాత్మకమగు కర్మను, సమూ 

లముగ నళింపంజేయుట యను పని యెంతటి జ్ఞైనిక్రైన నశక్యము, 

ఒక పరమేశ్వరునకే యడి శక్యనుగును (వే. సూ. 44.117). కాని 

మొట్టమొదట నున్న యీ జడములగు కర్మలయందు లేనివి తన 

.. మమత్వబుద్ధిచే దానియందు కల్పించుకొనినవియునగు, మంచి చెడు 

గుల బీజములను మా|తము నశింప(జేయుట మనుజు నకు శక్యమగును. 

అత(డు దహింప జేయవలసినదియు నీ మంచిచెడుగుల బీజములనే. 
సర్వభూతములయందును సమత్వబుద్ధి నొంది, సర్వబ్యాపారముల 

యందు నున్న యీ మమత్వబీజము లెవరిచేం దగుల( బెట్టంబడినవో 

వారే ధన్యులును, గృతకృత్యులును, ముక్తులు నగుటచే. సర్వవ్యాపా 

రములు సేయుచున్నను వారి కర్మము జ్ఞానాగ్నిచే దగ్గమగు నని 

చెప్పుచున్నారు (గీ. &. 19; 18. 96). కర్మలీ తీరున దగ్గములగుట 
యనునది, మనోనిర్విషయత్వమును, ట్రహాతై్మక్యముయొక్ర యను 

భవమును మా(తమే యవలంబించియుండును. అగ్ని యెప్పు డుత్ప 
న్నమైనను, తన దాహకతాశక్తి ని వదలనట్టు (బహ్మాతై శ్రీకకజ్ఞానము 

కలిగినతోడనే, వారియొక్క కర్మక్షయ రూపమగు పరిణామము సంభ 

వింపక మానదు. కాలవిలంబన ముండదు. జ్ఞానము కలిగెనేని తత్త. 

ణముననే కర్మక్షయ మగును. కాని యితరములగు నన్ని కాలముల 

కంకును మరణకాల మో విషయమునకు శేష్టమయినదని చెప్పుదురు. 
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కారణ మేమి యన : మరణ మనునది యాయుర్జాయమునం గడపటి 
కాలము; దానికంటె పూర్వమున నే కాలముననైనను (బ్రహ్మజ్ఞానము 

కలుగుటచే నారబ్ధ సంచితములు నళించినను, |పారబ్ధము నళింపదు, 

కావున నీ బిహ్యజ్ఞానము కడవటికు ఒకేరీతిగను స్థిరముగను నుండక 

పోయెనేసి మరణము నచ్చులోపల ప్రారబ్ధకర్మానుసారముగ సంభ 

వించు మంచివియు చెడ్డవియునగు కర్మలన్నియు సకామము లగుటచే 

వాని ఫలము భో గించుటకుం దిరిగి జన్మింపక తప్పదు, పూర్ణముగ 

జీవన్ముక్తుడయిన వానికి నీ భీతి యెప్పుడు నుండదను విషయమున 

సందియ మేమియును శేదు; కాని యీవిషయము శాస్త్రదృష్టిచేవిచా 

రింపవలసి వచ్చినప్పుడు మరణమునకు6 బూర్వమున. బుట్టిన (బహ 

జ్ఞాన మొకానొకప్పుడు మరణమువజణకు నుండకపోయిన నేమి కావ 

లయు నను విషయమును నవశ్యము విచారింప వలసివచ్చును. 
కావున మరణముకంకు పూర్వమునం దున్న కాలముకంకు మరణ 

కాలమే మి కలి (శేష్టమైనదని శాస్త్రకారుల యభిప్రాయము, మణియు 

నప్పుడు (అనగా: మరణకాలమునందు పూర్ణముగ [బహ్మాతైక్య 

జ్ఞానానుభవ మవశ్యము సంభవింపవలమయును" లేనిచో మోక్షము 

సంభవింపదు అని నిశ్చయించిరి. ఈ యభి|పాయముచేతనే “అంత 

కాలమునం దనన్యభావమున నన్ను స్మరించుటచే మనుజుడు ముక్తు 

డగును” అని యుపనిషత్తుల యాధారమున గీతలయందు. జెప్పయిడి 
నది (గీ. రర. ఈ సిద్ధాంతానుసారముగ జన్మమంతయు దురాచా 

రమునందే గడపినవాండు సైతము మరణసమయమున( బరమేశ్వరు 

నెటుంగునేని ముక్తు. డగునని వచింపవలసి వచ్చును. మజీయు ననే 

కులు దీనిని యుక్రమనియు సమ్మతింపరు. కాని కొంచెము విచారిం 

చితి మేని దీనియం దేమియు. దప్పులేదని తో(చుచున్నది. జన్మమం 

తయు దురాచారనుందు( గడపినవానికి కేవలము మరణకాలము. 

నందే, సుబుద్ధియు, బ్రహ్మజ్ఞానమును బుట్టు టకు వీలులేదు. ఇతర 

విషయములయందు వలినే (బహ్మనిష్టను సంపాదించు టయందును 
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మనస్సున కభ్యాస ముండవలయును. మటీయు నీ జన్మమునం దొక 

పర్యాయమైనను (బహ్మాత్రైక్యానుభవము గలుగనివానికి కేవలము 

నురణకాలమునందే యది యొక్కసారిగ _పాప్తమగుట మిక్కిలి 

దుర్భటము, వే యేల? శక్యము కాదు, కావున |పతి మనుజునిచేతను 

మనస్సును నిర్విషయముగ( జేసికొను నభ్యాసము, నిత్యము నాచ 

రణలో నుంపంబడె నేని, యంతకాలమునందును నా స్థితి స్థిరముగ 

నుండుటకు నాటంకముండదు. కాన, మనుజుడు తుదకు ముక్తు( 

డగు ననియు గీతలు మజీయొక గొప్ప విషయమును శజెప్పుచున్న వి 

(A, 8.6.7; 276 భూడుు. అయినను పూర్వసంస్కారములు మొద 

లగు కారణముల మూలమున. నెవరిళై నను కేవల మరణ సమయము 

నందు హఠాత్తుగా జ్ఞానము సంప్రాప్తము కావచ్చునని శాస్త్రమునందలి 

సారాంశము, ఇట్టి పుదాహరణము లక్ష కొకటి గాని, కోటి కొకటి 

గాని యుండవచ్చును; కాని యది యెంత దుర్దభము, దుర్హట మను 

విచారము దూరమున నుంచి, యిట్టి స్థితి పాప్తమగు నేని, పిదప 

నేమియగునని (పస్తుతము మనము విచారణ చేయవలనీియున్నది. 

మరణసమయమందైన నిట్టి జ్ఞాన. ముత్సన్న మగుటచేం బురుషుని 

యనారబ్ధకార్య మగు సంచితము క్షయ మగును; మటియు నారబ్ధకార్య 

సంచిత మా జన్మయందలి భోగముచే మరణకాలమునందు నేమాప్త 

మగును. కావున నతని కే కర్మయును భో గింపవలసిన యవనరము 

లేదు. సర్వకర్మలనుండి (అనగా; సంసారచ|కము నందుండి) వాడు 

ముక్తుడగునని చెప్పనక్కట లేదు. ఈ సిద్ధాంతమే “అపి చేత్ సుదు 

రాచారో భజతే మా మనన్యభాక్ *__ మిక్కిలి దురాచారు( డైనను 

మనుజు డనన్యభావముచే( బరమేశ్వరుని సేవించె నేని ముక్తుండగును 

(గీ. 8. 80) అని గీతయందు; . జెప్పంబడినది; మజీయు జగత్తునం 

దున్న యితర ధర్మములలో పైత మా విషయ మంగీకరింపంబడినది. 

అనన్యభావ మనంగా. బర మేశ్వరునియందు, జిత్తవృత్తి పూర్ణ ముగ 

లయమును జెందుట యని యిచ్చట వివక్షితమగు నర్థము. చిత్త 
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వృత్తిని మటియుక చోటనుంచి నోటితో “రామ రామ” యని 
(పేలుట మ్యాతమే కాదని యిచ్చట బాగుగ గమనింపవలనిన విష 

యము, పరమేశ్వరజ్ఞాన మనారబ్బములగు సంచితముల నన్నిటి నొక 

పర్యాయ మే క్షమింప( జేయునట్టి ుహత్ర సము గలదని సారాంశము. 

ఈ యవస్థ యెప్పుడు (పాష్తమైనను నిష్టమే కాని యా పాప్పిలో 

సైతము పూర్వమునంచు. బ్రాపమైనది స్థిరముగ నుండుట గాని, 

పూర్వమున ప్రా ప్రాప్తము గాని కాకపోయినను తుదకంతకాలముననై నను 

(బాప్త మగుట? గాని, యత్యంతావశ్యకము. అట్టు లేనియెడల మరణ 

సమయమునం దే వాసన మిగిలియుండినను, దానివలననే తిరిగి 

జన్మించుట తప్పదనియు, పునర్జన్మ తప్పనియెడల మోక్ష మంతరించు 

ననియు మన శాస్త్రకారులచే సిద్ధాంతీకరింపంబడినది. 

“ కర్మబంధ మన నేమి? కర్మక్షయ మని దేనిని: బేర్కొనుచు 

న్నారు? మజియు నది దేనిచే నెప్సు డగును ౯ అను విషయములు 

చెప్పబడినవి. ఇప్పుడు కర్మక్షయ మయిన వారికిని, కర్మబంధము 

వదలనివారికిని మరణానంతరమునందు వైదికధర్మానుసారముగ 

నెట్టి గతి పొప్తమగునో పనంగానుసారముగ నిచ్చో కొంత విచా 

రించి యీ |ప్రకరణమును సమాప్తి( జేయుదము. ఈ విషయమున 

సైత మునిషత్తుల యందు బలుమాటు చర్చలు సేయంబడినవి (ఛాం 

4.15; 5. 10; బృ. 6. 2 ఓ 16; క. 1. £8). వానియొక్క యేక 
వాక్యత శచేదాంతసూ తములయందలి నాలుగవ యభ్యాయము 

యొక్క మూడవ పొదమునందు( జేయ(బడినది. కాని యీ చర్చ 

నంతను నిచో జెప్పనక్కట లేదు. భగవద్దితలలో జెప్పయుడిన 

రెండు మార్గముల (గీ. 8.28.47) విషయమును “మా(తమే (ప్రస్తుతము 
మనము విచారించుదము. వైదిక ధర్మము లలో. గర్మకాండ మనియు, 

జ్ఞానకాండ మనియు రెండు (పసిద్ధములగు మార్గములు గలవు. వీనిలో 

కేర్మకాండయందు సూర్యాగ్నీర్యద వరుణాదులగు. వైదికదేవతలను 



గ్కి గీతారహస్యము 

యజ్ఞములచే( బూజించి, వారి (పసాదముచే నిహలోకమునందు( 

బుత్ర పౌళ్చాది సంతతిని గవాశ్వాదికమును, లేక, ధనధాన్యాదినంప 

తనో నొరది మరణానంతరమునందు సద్దతిని గలుగడేసికొనుట 

యనునది ముఖ్యముగ నుపదేశింపంబడినది. (పస్తుతకాలమున నీ 

యజ్ఞ యాగాది శ్రాతధర్మములు లుహ్రపాయము లగుటచే6 బైని చెప్ప 

బడిన యుద్దేశము సిద్ధించుటకొఅకు ఏ చేవునియందు భక్తియును; దాన 

ధర్మములు మొదలగు శాస్త్రోక్షవుణ్యకర్మలను లోకులు సలుపుచున్నారు; 

కాని పూర్వకాలమునందు జనులు కేవలము స్వార్థమునకు( గాక, 

సమాజముయొక్క కల్యాణార్థము సైతము యజ్ఞములచేతనే దేవతల 

నారాధించు చుండిరని బుగ్వేదమును బట్టి న్పష్టముగం దెలియు 

చున్నది. కారణ మేమి యన : “పైన జెప్పిన ఏ కార్యము నిమిత్తమై, యే 

దేవతలయొగ్క యానుకూల్యము సంపాదించుకొ నవలయునో వారి 

యొక్క (అనయా: ఇం|దొది దేవతలయొక్క) న్తుతితో బుగ్వేద 

సూక్తము లన్నియు నిండియున్నవి. వానియం దొక్షాక్కచోటను కి 

దేవా! నాకు సంతతిని సమృద్ధి నిమ్ము”, “మాకు నూజేండ్రాయుర్జా 

యము నిమ్ము", “మమ్మును, మూ సంతతిని, మా శూరులను, మా 

పశ్వాదులను హింస జేయకుము” అని (ప్రార్థింపయడినది.* ఈ యజ్ఞ 

యాగాదులు వేద తయము నందును విహితము లగుటచే నీ మార్గము 

నకు “(తయీధర్మ” మని | పాచీననామము, ఈ యజ్ఞ మెటుల( 

జేయవలసినదియు [బాహ్మణ[గంథములందు విస్తృతముగ వర్ణింప 

బడినది, కాని వేర్వేజగు (బాహ్మణములలో యజ్ఞములయొక్క 

విధుల వేర్వేజగు [పకారముల( జెప్పుటచే వానిలో |గాహ్యము లేవి? 

య|గాహ్మ్యము లేవి? యను సందేహము వెలువడుటచే, జైమిని 

* ఇట్టి మంగతము లనేకము లున్నవి. వాని నన్నిటిని, జెప్పక “మాన 

సోకే తనయే మాన ఆయౌ మానో గోషు మానో అశ్వేమ రీరిషః, వీరా న్మానో 

ర్యుదథామితో వధీర్ణ విష్మంతః సదమిత్తా్వా హవామహే” (బు, 1,114.8) అను 

నెల్లరకు వచ్చిన మంత 'మొక్కటి చెప్పినను జాలును. 



కర్మవిపాశము_.ఆత్మస్వ్య్యాతం| త్యము స్త్ 

యీ పరస్పర విరుద్ధము లగు వాక్యములకు నేక వాక్యతను జేయుటకై 

యర్థనిర్ణాయకమగు నియమములను సం; గహముగ( జెప్పెను. జైమిని 

యొక్క యీ నియమములనే “మోమాంసాసూ[ తము” లని కాని, 

లేక, *పూర్వమోమాంస” యని కాని వాడుదురు, ఆ కారణముననే 

(పాచీనకర్మ కర్మకాండకు పిదప మోమాంసక మార్ల మని పేరు వచ్చి 

నది. ఆ “పేరిప్పటికిని రూఢ మగుటచే, నేను నీ గంథమునం దనేక 

పర్యాయము లా శబ్దమునే యుపయోగించినాను; కాని మొమాంస 

యను శబ్దము పిదప |పచారములోనికి వచ్చినను యజ్ఞ యాగాదికము 

లను నీ కర్మమార్ల మతి చిరకాలమునుండియు (ప్రచారములో నున్న 
దని తెలిసికొనవలయును. గీతలయందు మిమాంస యను శబ్ద 

మెచ్చటను లేకపోవుటకును, దానికి బదులుగ “తయీధర్మ'మనియు 

(A. 8.202), “*తయీవిద్య' యనియు పే ర్లుండుటకును నిదియే 
కారణము, యజ్ఞయాగాది శాతకర్మ (పతిపాదకములగు [బాహ్మణ 

(గంథములకు ననంతర కాలమునందలి వెదిక[గంథములు, ఆరణ్యక 

ములు, ఉపనిషత్తులునై యున్నవి. వీనియందు యజ్ఞ యాగాదికర్మలు 

గౌణము లనియు, (బ్రహ్మజ్ఞునమే [శేష్ట మనియు (బతిపొధింపంబడి 

యుండుటచే వానికి నేకవాక్యతం జేయుళు యావశ్యకమై యుండెను. 

ఈ కార్యమును బాదరాయణాచార్యులవారు తను వేదాంతసూ తము 

లయందు. జేసిరి. ఈ (గ్రంథమును (బహ్మసూ్మతము లనియు, శారీ 

రకస్మూతము లనియు, నుత్తరమిమాంస యనియు వక్కాణించెదరు. 

ఈ రీతిగ పూర్వము, ఉత్తరము అను మొమాంసలు |క్రమము 
గం గర్మకాండకును, జ్ఞానకాండకును (పథాన గంథములై యున్నవి. 

వాస్త వముగం జూచితి మేని యీ రెండు (గ్రంథములును, ముఖ్య 

ముగ మోమాంసా సంబంధమైనవియే (అనయా: వైదికవచనముల 

యర్థమును ఇర్బించునవియే అయినను గర్శకాండ |పతిపాదకులకు 

“మొమాంనకు' లనియు, జ్ఞానకాండ పతిపాదకులకు ' వేదాంతు'” 
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లనియును పేర్లు (పస్తుతము వాడుకలో నున్నవి. కర్మకాండ వాదులు 

(అనయా: మౌమాంసకులు) శౌతధర్మమునందున్న చాతుర్మాస్యము 

జ్యోతిష్టోమము మొదలగు యజ్ఞ యాగాది కర్మలే ప్రధానము లని 

నుడువుచున్నారు. మటియు వానిని, జేయువానికే వేదముల యం 

దరి విధులనుబట్టి మోక్షము [పాపి ంచుననియు, నెవరును యజ్ఞ 

యాగాది కర్మలను వదలి పెట్ట కూడదనియు, వదలినవారు (శాక 

ధర్మ భష్టులని యెజుంగవలయు ననియు చెప్పుదురు. కారణ మేమి 

యన: నృష్టియొక్క యుత్పత్తితోడనే వైదికయజ్ఞ ము లుత్సన్న మ 

లైన వనియు, మనుష్యుడు యజ్ఞములను జేసి దేవతలను దృపి 
నొందింపవలయు ననియు, మజియు దేవతలు సైతము వర్షము మొడ 

లుగాంగల యే యే విషయములు మనుజున కావశ్యకములో వానిని 

పూర్ణ ముగ నీయవలయు ననియు జెప్పుదురు. ఈ చక్ర నునాదిను( 

డియు నడచుచున్నది. |పస్తుతమం దీ విచారమున విశేష నముహత్త 

మున్నటుల దోప(దు. కారణ మేమి యన: |కౌతధర్మములు [పచా? 

మం దిప్పుడు లేవు. కాని గీతాకాలస్థితి భిన్న మగుటచే భగవద్గీతయ( 

దీ యజ్ఞచ కముయొక్క. మహాత్త్వము బాగుగనే వర్ణింపబడినది 

అయిన నుపనిషత్తుల యందున్న జ్ఞ జానముకంకు నప్పుడును నీ కర 

లకు మోక్షదృష్టిచే గౌణత్వము నచ్చిన దని గితలలోనే (ఓ 41. 48 

స్పష్టముగ( జెప్పంబడినది. మజియు నీ గౌణత్వమే యహింసాధర 

ముయొక్ష [పచారముశే( బిదప విశేషముగ వృద్ధింబొందినది. యశ్ఞి 

యాగాదికములు వెదికము లైనను, వానియందున్న పశువధ (పః 

స్తము కానేరదు, ధ్యానముచేతనే యజ్ఞమును జేయవలయుననియ 

భాగవత ధర్మములయందు స్పష్టముగ( (బతిపాదింపం బడినది (మ 

భా.శాం. శ్రీల. 1౮ మణియు 3881 చూడు), దానివలనను నుటియ 

కొన్ని యంశములలో* బిదప జైనులు సైత మిట్టి పయత్నముల 

చేసియుండుట చేతను, [శౌతాగ్నిహో[తములు సర్వదా పాలించి 



కర్మవిపాకము ఆత్మ స్వాతం త్యము గ్ట్[ 

సాగ్నిహో(తులు కాళి వంటి పుణ్య'క్షేతములలో సైతము కొందజే 
కన్పట్టుచున్నారు. ఈ హేతువుచే జ్యోతిప్లోమాది పశుయజ్ఞము 

టు టు క్షా 
లేడెనిమిది సంవత్సరముల కొకసారి జరుగుచుండునటుల వినంబడు 

చున్నది. కావున |శౌతమార్షమునకు( |బస్తుత మిట్టి స్టితి పొప్పించి 
” ౧ జాని లు గ oar) 

నది, అయినను శ్రాతధర్మము సర్వ వైదికధర్మములకు మూల మగుటచే 

దాని విషయమై యాదరబుద్ధి స్థిరముగ నున్నది. జైమినీయ సూత్రము 
లర్హనిరాయక శాస్త్ర మగుటచేం |[బమాణముగ నున్నవి; కాని (శత 
P | 

యజ్ఞాదిధర్మము లీ రీతిగ వెనుకంబడినను మన్వాదిస్కృతులందు వర్లిం 
జా గ 

పంబడిన యితరయజ్ఞ ము (అనంగా; పంచమహాయజ్ఞ ములు) లిప్పటి 

కిని పచారము నందున్నవి. వానికిని పూర్వోక్త మగు (శౌతయజ్ఞ 

యాగచక్రాదుల న్యాయమే | పవర్శించును. ఉదాహరణము : మన్వాది 

స్మృతికారులు, వేదాధ్యయనమును (బ్రహ్మయజ్ఞ మనియు దర్భ 

ణమును బితృయజ్ఞ మనియు, హోమమును దేవయజ్ఞ మనియు, 

బలిని భూతయజ్ఞ మనియు, నతిథి సంతర్పణమును మనుష్యయజ్ఞ 

మనియు, అహింసాత్మకములును నిత్యములు నగు నైదు గృవాయజ్ఞ 

ములను జెప్పిరి. ఈ యయిదు యజ్ఞములచేతను యశాసంఖ్యముగ 

బుషి, పితృ; దేవ, భూత, మనుష్యులను మొదట. దృష్తి బొందిం 

చిన పిదప నే గృహాసైనను దా నన్నమును దిన వలయునని గార్హస్య్య 
® బౌథి 

ధర్మము విధింపంబడినది (మను. 0. 68. 128). ఈ యజ్ఞమును 

సయ మిగిలిన యన్నమును ' విఘసి మని చెప్పుదురు (మను, 

8. 285). ఇట్టి యమృతమును విఘసము నైన యన్నమే గృహస్థు 
లకు విహొతమును [శేయన్మరమునై యున్నది. మజియు నీ తీరున( 
జేయక యెవండై నను "కేవలము తన యుదరంభర ణార్థమై యన్న 

మును వండుకొని తినెనేని యా మనుష్యు( డఘమును (అనలా : 
పాపమును) భక్షించుచున్నా(డు. అతనిని “అఘాశీ? అనవలయు 
నని మనుస్మృతియందే కాక బుగ్వేదము నందును గీతలయందును 
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జెప్పంబడినది (బు. 10.1176; మజియు మను. 8.118; గీ, 8.18). 
ఈ స్మార్త పంచమహా యజ్ఞములే కాక్క దానము, సత్యము, దయ, 

అహింసయు నను నితరములగు సర్వభూత పీత పదము లగు 

థర్మములును, నుపనిషత్తుల యందును స్మృతుల యందును గృహస్థు 

లకు విహితములుగ విధింపథడినవి (తై, 1.11).  మణియు వాని 
యందే కుటుంబమును వృద్ధిపఅచి వంశమును స్థిరముగ నుంచుము. 

“ పజాతంతుం మా వ్యవచ్చేళ్సీళా అని స్పష్టముగ, జెప్పంబడినది. ఈ 

కర్మ లన్నియు నొక విధమగు యజ్ఞములే యని చెప్పంబడినవి, 

మణియు బ్రాహణుండు పుట్టుకతోడనే తేన వీపుపై నీ మువ్విధములగు 

బుణములగఅనంగా : అప్పుల) నుంచుకొని వచ్చుచున్నాడు. వానిలో 

మొదటిది బుషి బుణము, రెండవది దేవతల బుణము, మూడవది 

పితరుల ' 'బుణము. వీనిలో బుషిబుణము వేదాభ్యాసముచేతను, దేవ 

తల బుణము యజ జ్ఞముచేతను, పితరుల బుణము( బుత్రో|త్పత్తి చేతను 

దీర్చవలయును. కేనియెడల నతనికి గతి లేదు. వానిన్ జేయుటకు? 
గారణము తై త్తిరీయ సంహితలో. జెప్పంబడినది *(తై.నం. 6.8;10.5): 
జఇరత్కారు. డీ తీరున నాచరింపక వివాహమునకు 'మున్నే య్యుగ 

తపంబు సేయ నారంభించినపుడు సంతానము లేమిచే నతని యాయా 

వరులను పేరుగల పితరు లాకసంబున (వేలాడుచుండి యతనికి కంటు. 

బడి రనియు, వారి యాజ్ఞానుసారముగ మున్నా బుషి వివాహ మాడె 

ననియు భారతమునం దాదిపర్వమునం దొక కథ కలదు (మ.భా.ఆ, 

18). ఈ సర్వకర్మలను గాని, లేక, యజ్ఞ ములను గాని కేవలము 

బ్రాహ్మణులే చేయవలయునని నియమము లేదు; కాని వైదిక కర్మ 

ములు దక్ష ఇతరములగు కర్మలు యథాధికారముగ స్రీ శూూదులకు 

చావా వై (వాహ్మణ త్రీధీ రృణవా జాయతే (బ్రహ్మచర్యేణ 

త్ష్భ్యో యజ్జేన దే వేభ్యః (పజయా పితృభ్య ఏష వా అనృణో యః పుత్తీ9 

యజ్వా |బ్రహ్మచారివాసీతి” అని కై త్రిరీయసంహొతలోని వాక్యము, 
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సైతము విహితము లగుటచే స్మృతికారులచే( జెప్పంబడిన చాతుర్వర్థ్య 

వ్యవస్థానుసారముగ6 జేయయడిన సర్వకర్మలును (అనయా: క్షి 

యుండు యుద్ధము మొదలగునవి) యజ్ఞ ములే యగునని యజ్ఞ శబ్ద 

మునకు వ్యాపీకమగు నర్థ మీ పీకరణమున వివక్షితముగ నున్నది. 

ఏది యెవరికి విహితమో క ముదియ వారికి తప స్పగునని మనువుచే. 

(గః 286) జెప్పణుడినది. మహాభారతమునందు_ 

ఆరంభయజ్ఞాః క్షతా శృ హవిర్యజ్ఞా విశః స్మృతాః, 

పరిచారయజ్లాః శూ[దా శ్చ జపయజ్లా ద్విజాతయః, 
ఇ శా 

(మ.భా.కాం, $87.18) 

_ ఆరంభము (ఉద్యోగము), హవిస్సు, సేవయు, జపము నను నీ 
నాలు యజ్ఞ ములును, క్షత్రియులు వైశ్యులు, శూదులు, బాహణులు 

౧ ఖా హు Aa 

నను నీ నాల్లు వర్గములకు యథాాకమముగ విధింప(బడినవి. ఈ 

సృష్టియందలి మనుజుల శకెల్లరకును విధింపయుడిన కర్మలు యజ్ఞా 

ర్ధమై [(బహ్మదేవునిచే విధింపయడిన వగుటచే (మ, భా. అను. 40. 8 

గి. 8.10, 4.82 చూడు) చాతుర్వర్థ్యాది సమస్తమైన శాస్త్రోక్స. కర్మలు 
నొక విధమగు యజ్ఞములే యగుచున్నవి. మజియు [బతి మను 
జుండును తన యధికారమునకు. దగినటు లీ యజ్ఞములను (అనయా! 

శాస్త్రోక్తకర్మలను, లేక్క పనులను, లేక, కర్తవ్య వ్యవహారములను) 

జేయకపోయె నేని సర్వసమాజమునకు నష్టము కలిగి తుదకు నళిం 

చుట సైతము సంభవింప వచ్చును. కావున నీ వ్యాపకార్థముం బట్టి 

లోకసంగహార్లమై యజ్ఞము లావశ్యకము లని సిద్ద మగుచున్నదని 
థప్ ద ధ్ 

సారాంశము; 

దీనిపైన వేదానుసారముగను చాతుర్వర్థ్యాదిస్మార్తవ్యవస్థాను 
సారముగను గృహస్థులకు విహితములగు యజ్ఞ్ఞపధానములైన 
వృత్తు లెల్ల గర్భమయములే యగుటచే నీ సాంసారిక కర్మలను 
సైతము ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి సాంగోపాంగముగ (అనలా: సీతి 
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యొక్కయు, ధర్మాజ్ఞ యొక్కయు ననుసారముగు జేయుచుండె నేని 

యంతమౌ। తముచేతనే మనుష్యుంయ జననమరణ పవాహములోనుండి 

ముక్తుండగునా ? ముక్తుం డగు నందుమేని జ్ఞానమునందు మహాత్త్య 

మేమియున్నది? యని యొకపశ్న పొడమును. (బ్రహ్మాతైక్యజ్ఞాన 

మునొంది కర్మలయందు విరక్తు, డయిననే కాని, నామరూపాత్మక 

మాయయందుండి, లేక, జననమరణ |పవాహమునందుండి విము 

కుడు క డని జ్ఞానకాండమునందు (అనంగా; ఉపనిషత్తులలో) 

స్పష్టముగ జెప్పంబడినది. మణియు (శౌాతస్మార్తధర్మములం జూచితి 

మేని, (పతి మనుజునియొక్క సంసారమును గర్భపధానమే, తేక, 

వ్యాపకార్థమునందు యజ్ఞమయమైనదే యై యున్నదని కాన్చించు 

చున్నది. ఇంతియకాక, యజ్ఞార్థముగ జడేయంబడిన కర్మలు, బంధ 

కములుగా వనియు, యజ్ఞముచేతనే స్వర్లపాప్తి యగు ననియు, వేద 
ములు సెప్పుచున్న వి, స్వర్లవిషయ మొకపక్క నుంచినను ఇంద్రాది 

దేవతలు సంతుష్ణు లైననే కాని వర్షము కురియదు. యజ్ఞములు 
సేయనినాండు దేవతలు సైతము సంతుష్టులు గారనియు (బహ్మదేవుండే 

విధించియున్నా (డు, మణియు యజ్ఞములు (అనయా: కర్మలు) 

చేయనిచో మనుష్యునకు( గల్యాణమైన నెటుల6 గలుగును? 

అగ్నా (పౌస్తాహుతి సృమ్య గాదిత్య ముపతిష్టకే, 

ఆదిత్యా జ్ఞ జాయతే వృష్టిః వృష్టి రన్నం తతః |పజాః. 

యజ్ఞములయందు హోమముచేయ:బడిన |దవ్యము లగ్ని. 

గుండ సూర్యుని జేరు ననియు, సూర్యునివలన వాన గురియు నని 

యు, వానవలన అన్నము గలుగు ననియు, అన్నమువలన. (బజలు 

(బదుకుదు' రనియు ' నిహలోక్యకముము మనుస్మృతియందును మహా 

భారతమునందును, నుపనిషత్తులందును, గీతలయందును. జెప్ప 

బడినది (మను. 8.70; మ. భా.శాం, 262.11; మైత్యు, 6.87; A. 8.14 
చూడు. _ మజియు నీ యజ్ఞములు గర్మలచేతనే యగునేని కర్మలు 
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వదలిన లోక మెటుల నడచును? యజ్ఞమయములగు కర్మలను 

వదలితి మేని జగత్తను ఘటియంతము నిలిచిపోవుటయే కాక యెవ 

రికి నాహారము సైతము లభింపనేరదు, యజ్ఞయాగాది వైదికములు 

గాని, లేక, యితరములగు స్మార్హకర్మలు గాని, లేక, వ్యావహారిక 

యజ్ఞమయము లగు కర్మలు గాని, వదలుమని మేము చెప్పము, 

వేయేల? నడచుచున్న యజ్ఞము లనెడు చక నూంగిపోయె నేని. 

జగత్తు నళించునని మూరు సెప్పిన విషయము మాకును సమ్మతమె. 

కావున కర్మమయయజ్ఞముల నెప్పుడును వదల. గూడదని మేమును. 

సిద్ధాంతీకరించు చున్నామని భాగవతధర్మములును; గీతయు పై 

(పళ్ళకు నుత్తర మిచ్చుచున్నవి (మ. భా. శాం. $40; A. ల 16). 

అయినను జ్ఞాన వైరాగ్యములచే6 గర్మక్షయమైననే కాని మోక్షము 

లేదని జ్ఞాన కాండము నందును (అనగా: ఉపనిషత్తులయందు 

సైతము "స్పష్టముగం జెప్పంబడియున్నది. కావున నీ రెండు సిద్ధాంత 

ములను జేర్చి సర్వకర్మలను జానపూర్వముగ (అనయా : ఫలాశను 

వదలి నిమ్మోమబుద్ధితో, లేక, వైరాగ్య చిత్తముతో) ( జేయవలయునని 

మేము చెప్పుచున్నాము (గీ. 8. 17. 18). స్వర్గములయొక్క కామ్య 
బుద్ధిని మనస్సున నిడికొని జ్యోతిష్టో మాదియాగములను జేసితి వేని, 

వేదమునందు. జెప్పినతీరున, స్వర్గఫలము నీకు లభించును. అందు 

సంశయ మేమియును లేదు. కారణ మేమి యన: వేదవిధి యెప్పుడు 

నసత్యము కానేరదు; కాని స్వర్గఫలము నిత్యము (స్థిరముగ నుండు 

నది) కాదు. ' 

[(పాప్యాంతం కర్మణస్తస్య యత్కించేహ కరో త్యయమ్, 

తస్మాల్ల్ రా క్పునరే శ్యస్రై లోకాయ కరడ. జ 

యనియు, *అస్క్మై' యని పదవిభాగముసేసి చదువుదు మేని చరణమున నక్షర 

ములు కోరవడనేరపు, వై దికగంథములను జదువునపు డిటు లనేక స్టలములలో 

జేయనలసిపచ్చును. 
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_ ఇహలోళమునందు. జీయయబడిన యజ్ఞయాగాది వుణ్యకర్మల 

యొక్క ఫలము స్వర్లోపభోగముచే సమాప్త మగును. అనయా: 

యజమును జేయు కర్మఠుండగు (పాణి స్వర్గలోకమునం దుండి యీ 

కర్మలోకమునకు (భూలోకమునకు మరల రావలసినవా. డగును 

(బృ. 4.4.86; వే, సూ, క్రి.1.౪; మ, భా. వన. 26 89) అని యుపని 

షత్తులయందును కలదు. స్వర్గము నుండి కిందికి వచ్చు మార్గము 

ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు సర్డి ంపంబడినది (థాం. గ్ 100 8. 3. 

“కామాత్మాన స్ప్వర్ణపరాః (A. 2. 4) అనియు, “తై ంగుణ్య 

విషయా వేదాః” (గీ. 2, శీర) అనియు సూక్ష్మముగ నీ కర్మరుల నుద్దే 

శించియే భగవద్దీతలయందును జెప్పబుడుటయే కాక * గతాగతం 

కామకామా లభంతే” ( గ 9.21) “వారు స్వర్గమునకు, నివామునకు 

సదా రాకపోకలు గ యుండవలయుి ననియు, స్పష్టముగ( 

జెప్పంబడినది. ఆత్మ కీయాతాయాతములు నశించి జ్ఞానప్రాప్తి కలిగిననే 

కాని సత్యమగు సమాధానము, పూర్ణావస్థ, లేళ, మోక్షము లభింపదు. 

కావున యజ్ఞయాగాదికమునే కాక చాతుర్వర్యముయొక్క సర్వ 

కర్మలను |బహ్మోతై శ్రకకజ్ఞా నముతోడను నాసక్తి 'తేకుండను చేయుదు 

వేని కర్మలను స్థిరముగ నాచరించుచున్నను నీవు ముక్తుండవే యగు 
దువు అని గితోపదేశమునందలి సారము (A. 18. 5.6). దేవతల 

నుద్దేశించి, నువ్వులను గాని, బియ్యమును గాని, పశువును గాని 

“ఇదం అముక దేవతాయై నమమ” యని చెప్పి యగ్నియందు 

హోమము సేయుటచేతనే యజ్ఞము చేసినట్లు కాదు. (పత్యక్షముగ 

పశువును జంపుటకం'టె తన “శరీరమందున్న కామ కోధాదిరూప 
మగు పశువృత్తిని సామ్యబుద్ధి రూపమైన సంయమాగ్ని హో[త్రము 
నందు హోమము సేయుట యను యజ్ఞము మిక్టుటమగు శ్రేయస్సు 

నిచ్చును, (గీ, 4.88) మజియు నీ ,యభిప్రాయముచేతనే “యజ్ఞము 
లలో నేనే జపయజ్ఞ మును” (అనగా: జపయజ్ఞము [శేష్టమైనది 
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అని గీతలయందును, నారాయణీయధర్మముల యందును భగవం 

తుడు సెప్పెను. గి, 10.25; మ.భాశాం, 8.82) మనుస్మృతి 

యందును “ జన్నములు చేసినను, చేయకపోయినను జపముచేతనే 

వాహ్మణు(డు సిద్ధి న్ సొందుచున్నా6ండు” అని చెప్పయడెను (మను. 

2 87). అగ్నియం దొముకిని 'వేల్చుచు * న మమ! ఇది నాది 

కాదు అని నుడివి యా |[దవ్యమునం దుండిన మమత్వబుద్ధిని వదలుట 

యనునదియే యజ్ఞ మునందున్న ముఖ్యతత్త్యము, దానాదులకును 

నిదియె బీజము, యజ్ఞ యాగాదులును దానాదులును సమానము 

లైనవే (అనంగా; యజ్ఞము యొక్క యోగ్యత గలిగిన వే. వేయేల? 

కర్మలయందు! దన కే విధమగు స్వార్థమును లేకుండ శుద్ధబుద్దితో 

జేయునేని యవి యజ్ఞములే యగునని చెప్పినను నది యతిశయో క్తి 

కానేరదు. యజ్ఞ మనుపదమున శీ వ్యాఖ్యానము స్వీకరింపంబడెనేని, 

మమతాశూన్య మగు బుద్ధిదే సలుపంబడిన నిఖిలకర్మలును నీ వ్యాప 

కార్థమును బట్టి గొప్పయజ్ఞము లే యగును. మటియు యజ్ఞార్థమై 

సలుపంబడిన కర్మలు బంధకములు కోవని, (దవ్యమయ యజ్ఞమును 

సంబంధించు మామాంసకుల న్యాయ మో నిఖిలనిష్కామ కర్మల 

యందు నుపయోగించును. మతీియు నీ కర్మల సలుపునపుడును 

ఫలాశను వదలుటచే స్వర్గమునకు రాకపోకలు సైత మంతరించి 

తుదకు మోక్షరూపమగు సద్గతి సిద్ధించును (గీ, 8.9). సంసారము 

యజ్ఞమయము, పేక కర్మమయము; అయినను వానిని( జేయు 

వారు రెండువర్గము లగుదురు. ఒకరు శాస్త్రోక్ష పకారముగ. ఫలాశను 

వదలి కర్మలను జేయు వారు (కర్మకులు; 'రెండవవారు నిష్కామ 

బుద్ధిచే( గేవలము కర్తవ్య మని యెటింగి యన్నికర్మలను సలుపు 

వారు; (జ్ఞానులు అని సారాంశము, వీరిలో మొదటిచారికి (కర్మఠు 

లక్కు స్వర్గ పాపి వంటి యనిత్యఫలమును, రెండవ వారికి( జ్ఞానులకు 

మోక్షరూప మగు నీత్యఫలమును లభించును అని గితలయందలి 

భగ [1-5 
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సిద్ధాంతము. _మోకార్థమై కర్మలను వదలు మని గీతలు చెప్పక 
పోవుటయే కాక త్యాగ (వదలుట శబ్దమునకు. గర్మత్యాగ నర్థము 

కా దనియు, గీతలయం దంతటను దానికి ఫలత్యాగము వివక్షితమగు 
నర్ధ మనియు* బదునొకండవ యధ్యాయములో? _బారంభమున 

స్పష్టముగ జెప్పయుడినది. 

కర్మఠులకును, కర్మయోగులగు జ్ఞానులకును లభించు ఫలము 

లీ తీరున భిన్నము లగుటచే వానిని బొందుటకు మరణానంతరమున 

(పతి మనుజుండును వేర్వేజు మార్గములచే వేర్వేజు లోకముల కేంగ 

వలసివచ్చును. ఈ మార్గములకే యన్ముకమముగ “ బితృయాన” 

మనియు, దేవయాని మనియు బేక్లు (శాం, 17.19. 16 చూడు. 

ఉపనిషత్తుల యాధారమున నీ రెండు మార్గములును గీతలలో, 
బదునెనిమిదవ య ధ్యాయమున పర్షి౦పంబడినవి, జ్ఞానియగు పురు 

షుండు గాని మొదటినుండీయు జ్ఞానము లేకపోయినను నంతకాల 

మునం దైన నది సిద్ధించినవా(డు గొని (A. 2.72) దేహపాతానంత 

రము చితియందు " దహింపంబడిన పిదప నా యగ్ని యందుండి 

జ్యోతిస్సు (జ్వాల యొక్క రూపమున, పగలు శుక్ట పక్ష ముత్తరా 

యణమునందలి యాజు మాసములు నను వానిలోసుండి పయాణము 

చేయుచు, । బహ్మపదమునకు. జేరుచున్నాండు. అచ్చటికిం జేరినవానికి 

మోక్షము కలుగును గాన వా(డు మరల మర్త్యలోకమున జన్మింపండు. , 

కేవలము కర్మరు (డుగ నున్న వాడును, జ్ఞాని కానివా(డును, ఆ 

యగ్నియందుండి ధూమము, రా|తి కృష ప్పపక్షము, దక్షిణాయనము 

నందలి యాటుమాసములు 'నను వానిలోనుండి పయాణము సేయుచు 

చంద్రలోకమున కేయగి, యతనిచే సలుపంబడిన పుణ్యముయొక్క 

సర్వోపబోగముల ననుభవించిన పిదప మరల నిహలోకమున జన్మిం 

చును అనునది యీ రెండు మార్గముల యందును గల భేదము (A. 

8-28; 27). “జ్యోతిః (జ్వాల) అను దానికి మాజుగ నుపనిషత్తులలో 



కర్మవిపాకము..అత్మ స్వాతం! తము G7 

“అర్సిః? (జ్వాల) అను శబ్ద మున్నది. మొదటిదానికి * అర్బిరాది' 

మార్గ మనియు, రెండవదానికి *'ధూమాది” మార్గ మనియు పేరు. ఉత్త 
రాయణమున నుత్తర।ధువస్థానమందున్న దేవతలకు పగలును, దక్షి 

ణాయనము వారికి రా|తియు నను పరిభాషను దెలిసికొందు మేని 

యీ రెండు మార్గములలో నర్చిరాది (జ్యోతిరాది) మార్గము మొదటి 

నుండి తుదివటికును తేజస్వంత మనియు, ధూమాదిమార్గము తమ 
స్వంత (తమోయుక్త్ర) మనియు స్పష్ట మగును. జ్ఞాన మనునది |పకాశ 

మయమును, పర్మబహ్మ మనునది “జ్యోతిషాం జ్యోతిః? (గీ. 8.17) 
తేజస్సునకు( దేజ స్సగుటచే దేహపాతానంతరమున జ్ఞానియొక్క 

మార్గము |పకాశమయముగ నుండుటయే యుక్తమగుటచే గీతలయం 
దీ రెండు మార్గములకును ' శుక్ల మనియు, “కృష్ణ' మనియు పేర్లు 

పెట్ట(బడినవి. కాన నా శబ్దములకు |పకాశ మనియు, నంధకార 

మనీయు నర్థము. గీతలయం దుత్త రాయణముకంశు( దర్వాత నున్న 
మెట్టు చెప్పబడలేదు; కాని యాస్కుని నిరుక్తమునందు ఉదగయ 

నము తర్వాత దేవలోకమును, సూర్యుండును, వైద్యుతపురుషుండును 
మానసపురుషుడును వర్ణింపంబడిరి (నిరుక్త, 14. 9). ఉపనిషత్తులలో, 
జెప్పంబడిన దేవయానమున కేకవాక్యత; జేసి వేదాంతనూతముల 

యం దుత్తరాయణము తర్వాత సంవత్సరమును, వాయులోకమును, 
సూర్యుండును, చందు(డును, విద్యుత్తును, వరుణలోకమును, ఇంద 

లోకమును |పజాపతిలోకమును తుదకు |బహ్మలోకము నని వరుస 
చెప్పంబడినది(బృ. 5 10; 6,215; ఛాం. 5-10; కౌషీ, 1.8; వే.నూ, 
4.8.16). 

డేవయానము, పితృయానము నను నీ రెండు మార్గముల 
యందు నున్న మెట్టు తీ రీతిగ వర్గింప(బడినవి; కాని విశ్రాంతి స్తాన 

ములలో, దివసము, శుక్ల పక్షము, ఉత్తరాయణము మొదలగునవి 

సామాన్యముగ( గాలవాచకము లగుటచే, దేవయాన, పితృయాణము 
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లను రెండుమార్షములకును గాలముతో సంబంధ మెప్పుడాన నుండినా? 

లేదా? యను (పశ్న వెలువడును, దివసము, రాతి, శుక్ల పక్షము 

నను శబ్దములు కాల పర్యాయము ఖై నను, అగ్ని, జ్వాల, వాయులో 

కము, విద్యుత్తు మొదలగునవి కాలవాచకములు గావు. మటీయు 

జ్ఞాని పగటియందు6 గాని, రాాతియందు. గాని మరణను నొందుటచే 

సతనికి 'వేర్వేటు గతులు ప్రాప్తము లగునని యంగీకరింతు మేని జ్ఞాన 
మునకు సైతము మహత్తు ముండనేరదు. కావున వేదాంతసూూత 

ముల యందున్న అగ్ని, దివసము, ఉత్తరాయణము మొదలగు శబ్దము 

లన్నియు. గాలవాచకములని యనం దగును. అ శబ్దములు తత్తదభి 

మానిదేవతావాచకము లని చెప్పువలయును. కాన, నా దేవత జ్ఞాని 

యును, గర్మఠుండు నగు పురుషుల యాత్మను వేర్వేటు మార్గము లచే 

[బహ్మలోకమునకును, జందలోకమునకును గొంపోవునని సిద్ధాం 

తము సేయయబడినది (వే. సూ, 42 19-21; 4.8.శ్ర. కాని భగవద్గిత 
కీ మతము సమ్మత మగునా? కాదా? యని శంక కలుగవచ్చును, 

కారణ మేమి యన : ఉత్తరాయణమునకు. దర్వాతనున్న కాలభిన్న 

మగు మార్గము గీతయందు( జెప్పంబడక పోవుటయే కొక, యీ 

మార్గమును జెప్పుటకం కె పూర్వమునందు, “ఏ కాలమున మరణిం 

చిన కర్మయోగి వెనుకకు వచ్చునో ? యే కాలమున మరణించిన 

రాండో? యా కాలమును నీకు జెప్పుదును* (A. 8.2) అని చెప్పి, 

భగవంతునిచే కాలము స్పష్టముగ( జెప్పంబడినది; మజియు మహా 

భారతమునందు భీష్ముండు శరపంజరమునందు కయనించినప్పుడు 

శరీరమును వదలివేయుట కొటకు నుత్తరాయణమునశై వేచియుండె 
నని చెప్పబడినది (భీష్మ. 120; ఆను. 107). దీనివలన, దివసము, 
శుక్ల పక్షము, లేక, ఉత్తరాయణము నను నీ కాలములే మరణించుటకు 

నెప్పుడై నను ప్రశస్తము లైనవని చెప్పినటుల స్పష్ట మగుచున్నద. 

బుగ్వేదమునందును దేవయానము పితృ్యయాణము నను రెండుమార్ల 

ములు సెప్పయణడినవి (బు, 10.88. 15; బృ. 6. 2, 15). అక్కడను 
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కాల మను నర్భమే వివక్రితము. దీనివలనను మజీయు ననేకములగు 

నితర పమాణములవలనను నుత త్తరగోళార్థమునందున్న యే ప్రదేశము 

నందు సూర్యుడు క్షీతిజపై సాటుమాసము 'లెప్పుడును గానయుడు 

చున్నా(డో, యా స్థలమందు (అనయా: ఉత్తర ధువ సమీపమునందు 

లేక, మేరుస్థానమునందు వైదికబుషు లుండునవుడు అయిమాసము 

లయొక్క యుత్తరాయణరూపమగు | పకాశకాలము మరణించు వారికి 

(పశస్న మనియు వాడుక మొదట వెలుపడియుండునని నేను చెప్పి 

యుంటిని. దానియొక్క సవిస్తరమగు వివేచనను మజియొక [గంథ 

ములో జేసినాను. కాని కారణ మేమి యైన నిది చిరకాలమునుండి 

యనుభవములో నున్న దను విషయమున సంశయము లేదు. ఈ 

యనుభవమే దేవయాన పితృయాణములను రెండు మార్గములయందు 

స్పష్టముగ లేకపోయినను పర్యాయశబ్దములయం దంతర్భూతమయి 

యున్నది. వేయేల? ఈ రెండుమార్గములకును మూల మో |పొచీనాను 

భవమేయని నేదలంచెద. ఏలన; 'అట్టుకానినాండు, భగవద్దీతయందు 

డేనయానపికృయాణముల నుద్దేశించి యొకష్వుడు “కాల /, మనియు 

(గీ. 8. 28) నొకప్పుడు “గతి? లేకు సృతి* అనగా: మార్గము 
గి. 8.26 మజీయు నగి అనీయు వేర్వేజిర్థములు కలిగిన శబ్దములు 

(పయోగింపయలబడుటకు కారణము కుదురదు. వేదాంత స్ఫూతముల 

శాంకరభాష్యములోని దేవయాన పితృయాణశబ్దములకు కా- మను 

నర్థము స్మృతిసిద్ధమై యున్నది. అది కర్మయోగమున'కే సంబం 
ధిరిచును. మజీయు నిజమగు | బహ్మజ్ఞాని, యుపనిషత్తులందు. 

జెప్పయుడిన. (శౌతమార్షమున (అనయా: దేవతా! పయుక |పకాశమయ 

మగు మా రముచ్చే [బహ్మలోకమున కేగు చున్నాండని భేదము 

కల్పించి, కాలరూపమును, దేవతారూపము నగు నర్ధ్థములకు వ్యవస్థ 

చేయబడినది (వే, 'సూ.శాంంభా, 42.18. 21). కోని మూలన్యూత్ 

ముల జూఛితిమేని కాలార్థమును (గహించినట్లు గన్పట్టదు. ఉత్త 

రాయ ణాదిశబ్దములచే దేవతలను గల్పించి దేవయానమునకు బాద 
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రాయణాచార్యులు నిశ్చయించిన దేవతారూసార్థమే వారిమతములో 

నంతట నధీ|పీతమై యున్నట్లు కాన్సించుచున్నది. మణియు గీతల 

యందున్న మార్గ ముపనిషత్తులయందున్న యీ చేవయానగతి వదలి 

స్వతం[తముగ నుండునని చెప్పుట యుక్తముకాదు. కాని యిచ్చో 

నింతదూరము విచారింప నవసరములేదు. ' కారణ మేమనః జివయాన 

పితృయాణములందున్న దివసము, రాత్కి యుత్తరాయణము మొద 

లగు శబ్దము లై తిహాసికదృష్టిచే మూలారంభమునందు కాలవాచకము 

లగునా? కావా? యనువిషయములో మతఖభేద ముండినను నీ కాల 

రూపార్థము పిమ్మట వదలిపోవుటచే. గాలము న పేక్షింపక మనుష్యు( 

డెప్పుడు మృతింజెందినను జ్ఞాని తన కర్మానుసారముగ, (బకాశమయ 

మగు మార్లముచేతను, కేవలకర్మరు డంధకారమయ మగు మార్గము 

చేతను బరలోకమునకు, (బయాణము( జేయుదు రనునదియే, దేవ 

యాన, పితృయాణములను రెండు పదములకు నర్ధ మను చరమ 
సిద్ధాంతము రూఢమగు విషయ మనునది నిర్వివాదముగనే యున్నది; 

కాని దివసము, ఉత్తరాయణము 'మొదలగుశబ్దములకు బాదరాయ ణా 

_ చార్యులవారు చెప్పునటుల దేవత లని యర్థము చెప్పుకొనినను, లేక, 

లక్షణచే. 1బకాశమయమగు మార్గమున ముందుముందున్న మెట్టని 

యర్థము జెప్పుకొనినను, దేవయాన పితృయాణము లను శబ్దము 

లకు మార్గ' మనునది రూఢ్యర్థ మగుటచే. [బకృతమున నదీయు 

సిద్ధాంతమున "కేమియు బాధకము కాదు, 

దేవయానము పితృయాణము నను నీ 'రెండుమార్లములు 

శాస్త్రోక్తము లైనవే అనంగా : పుణ్యకర్మల. జేయువారికే |పాప్తమగు 

నవి. కారణ మేమి యన: పితృయాణమను మార్గము దేవయాన 

మను మార్గమునకం'కొ (కిందిమె థ్రైనను) అదియు జం|దలోకమును 

(అనగా: నొక విధమగు స్వర్షలోకమును) బొందింప6 జేయునదే 

యగుటచే నక్కడనుండు సుఖము. నుపభో గించుటకు పాత్చుండగుట క్రై 
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యిహలోకమునం గొన్నియెనను శాస్త్రోత్తములగు పుణ్యకర్మల నొనర్చి 

యుండవలయు నని స్పష్టమగు చున్నది (గీ. $.50-20). కావున 
శాస్త్రోక్తములగు పుణ్యకర్మల నల్పముగనై న అనల్పముగనై న జేయక 

సంసారమున యావజ్జీవము( బాపము( జేయుచుండువా రీ రెండు 

మార్గములలో నే మార్గమునను వెళ్లరు, మరణానంతరమున నొక 

పర్యాయ మే పశుపక్ష్యాది తిర్వగ్యోనులందు జన్మింతురు. చేక్క తిరిగి 

తిరిగి యమలోకమును (అనయా: నరకమును) జెందుదు రని యుపని 

షత్తులయందు స్పష్టముగ( జెప్పంబడినది. దీనినే మూ(డవ మార్గమని 

చెప్పుదురు. (భాం. 1.10.8; కఠ. 2.6.7) మణియు భగవద్దీతల 

యందును కేవల పాపికి (అనగా: అసురపురుషునక్సు ఇదే *నిరయ 

గతి” | పాప్పించు నని చెప్పంబడినది (A. 16. 19-1; 9.12; మేసూ* 

శ.1.12_18; నిరుక్తము 14 9). 

వైదికధర్మముల యందున్న [1పొచీన పరంపరానుసారముగ 

మనుజునకు మరణానంతరమునందు స్వకర్మానురూపమగు మూడు 

గతులును (గమముగ(|బాప్త మగునని పూర్వమునందు( జెప్పంబడి 

నది. వీనిలో దేవయానమార్గముచే మోక్షము లభించుట నిజమే: 

అయిన నీ మోక్షము |క్రమకమముగ (అనయా; అర్చిరాదిమజిలీ 

నొకదానివెంబడి నొకదాని నెక్కుటచే( దుదక్కు (బాప్పమగును. 

కావున నీ మార్గమును “కమముక్తి* యనియు, మరణానంతరమున 

బ్రహృలోకమునకు నేంగంగ నచ్చో చరమముక్షి గలుగుటను “విదేహ 
ముక్తి! యనియు చెప్పుచున్నారు; కాని శుద్ధమగు చిత్తముగలవారు 

(అనయా; (బహ్మముయొక్కయు, అత్మయొక్కయు నేకత్వపూర్ణ 

సాక్షాత్కార మెవరి మనస్సున నిత్య మనుభవములోనున్నదో వారు) 
(బహ్మతాదాత్మ్యమును బొందుట కై మజియొక (పదేశమున కేల పోవు 

దురు? మరణము నైన నేల వేచియుండవలయు ? ఉపాసనార్థమై (గ 

హింపంబడిన సూర్యాద్మిపతీకముల వలన; గలుగుజ్ఞానము (అనంగా £ 
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సగుజబహ్మోపాసనచే నే (బహ్మజ్ఞానము కలుగునో యది తొలుత 

గొంచె మపూర్ణముగ నుండును, కారణ మేమన ఏ దానియందుండి 

సూర్యలోకము, లేక, (బహ్మల్లోకము మొదలగు వాని కల్పన మనస్సు 

నం దుద్భ విల్లుటచే నది మరణ సమయమునందును, కొంచెము న్యూ 

నాధి కభావముగ స్థిరముగ నుండవచ్చును, కావున నీ లోపమును నివా 

రించి మోక్షము నందుట కిట్టివారు డేవయానమార్గముననే యేంగవల 

యునని చెప్పుట సయుకి, కముగనే యున్న దనియు శుద్దమగు నధ్యా 

త్మళాస్త్రము; పూర్వము చెప్పంబడినవిషయముకంకొ నతిరిక్తమగు విష 
యమును సైతము చెప్పుచున్నది. కారణ మేమి యన : మరణసమయ 
మునం దెనరి శెట్టి భావనగాని, క్రతువు నేక, సంకల్పముగాని యుం 

డునో, వారి కాగతియె సిద్ధించునని య ధ్యాత్మళాస్త్రముయొక్ష ముఖ్య 

సిద్దాంతము (ఛాం. 8.14.1): కాని సగుణోపాననజే, గాని, లేక, 

యితర శారణములచే గాని |బహ్మము జీవాత్మయు నను ద్యైతరూప 

మగునడ్డుతెర (తై 2,7) మనస్సునం దేమ్మాతమును లేనివారు నిశ్చ 

యముగ (బహ్మరూపులే యగుటచే, నిట్టి పురుషులు |బహ్మ పాపి 

నిమిత్తమై మజియొక పదేశమున కే;గవలసిన యవసరము లేదని 
స్పృష్టముగనే కన్సట్టుచున్నది. కావున శుద్ధమగు (బ్రహ్మజ్ఞానము, 

బూర్హుండు, నిమ్మోముండై నవా(డు న తస్య|పాణా ఉత్యాగమంతి 

శు హ్మైవ సన్ (బహ్మా "పఫ్యేతి*_ అతని పాణము అెక్కడికి నేంగవు. 

అతండు నిత్య బహ్మభూతు( డగుటచే, |బహ్మమందే లయమును 

జబొందుచున్నాండు అని బృహదారణ్యకో పనిషత్తునందు (బృ. 4.4.6 
యాజ్ఞ వల్క్యుల, జనకునకు6 జెప్పిరి. ఇట్టి పురుషుడు “అత బహ 

సమశ్నుతే ౫_ఎచ్చోట నున్న వా డచ్చోటనేయుండి (బహ్మ నను? 

వించుచున్నా(డు (కఠ, గ్ర, 14) అని బృహదారణ్యకము, కఠము 

నను నీ రెం డుపనిషత్తుల యందును జెప్పలణుడినది. మజియు నీ 
|శుతి యాధారముచేతనే మోక్షము కొజకు [గామాంతరమున కే(/ 
వలసిన యవసరములేదవి శివగీతలు వక్కాణించుచున్నవి. [బహ 
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ముకచోట నుండునదియు, వేజొకచోట నుండనిదియు నని చెప్పు 

టకు సాధ్యము కాదు (భాం, 7. 2; ముం. ఓఓ, 1); కాని యెప్పు 

డైనను సంపూర్ణముగ [బహ్మ|పాొప్పి కలుగుటకు బూర్ల జ్ఞాని యగు 

పురుషు డుత్తరాయణము, సూర్యలోకము మొదలగు మార్లములచే 

నేల యేగవలయును ? “బహ వేద [బ్రహ్మైవ భవతి *_ (బ్రహ్మము 

నెజీంగినవా రిహాలోకమునందే [బ్రవ్మా మగుదురు (ము. 8.2. ర్స 

కారణ మేమి యన: ఒకండు మజీయొక చోటి కేగుటలో ఇక్కడ 

.నక్కడ నను స్థలకృతభేదము గాని, కాలకృతభేదము గాని యుండ 

వలయును. ఈ భేదము కడపటిదియగు (అనగా: అదై్యతమును 

(శేస్టము నగు (బహ గ్థనుభవమునం దుండదు. కావున “యస్య నర్వ 

మాళైై వాభూత్ * (బృ. 2. శ, 14) అనియు, “సర్వం ఖల్విదం 

[బ్రహ్మ (భాం, 8.14. 1) అనియు, “అహం [బహ్మాస్మి* (బృ 1.4. 

10) అనియు నుపనిషత్తులలో జెప్పంబడిన నిత్యమగు స్లి స్థితి కలిగిన 

వాడు మటియొకచోటికి [బ్రహ్మ పా ప్తి కేల యేంగును? వా(డెప్పు 

డును బ్రవృభూతుయే: పూర్వ్యపకరణాంతమునం జెప్పిన తీరున గీత 

యందుసైత మా యభిప్రాయముతోనే “అభితో బ్రహ్మనిర్వాణం వర్శతే 

విదితాత్మనామ్ *_ ద్వైతమును (అనయా: ద్విత్వభావమును) వదలి 
యాత్మస్వరూపమును దెలిసికొనినవారు ప్రారబ్ధక్షయార్థమై దేహపాత 
మును నిరీక్షింపవలసని వచ్చినను, మోక్ష్మపాొప్తి 'కెక్కడకును బోవల 
సిన యవసరము లేదు. కావున [బవ్యానిర్వాణ రూపమగు మోక్ష మెప్పు 

డును వారియెదుట సిద్ధముగనే యుండును (గి, శీ. 2౮) అనియు, 

“ఇహైవతై ర్లిత స్సర్లో ఏషాం సామే స్థితం మనః” (గీ. 5. 18) 

ఎవని మనస్సునందు సర్వభూతాంతర్లతమగు బ్రహ్మోతై్మక్య రూపసా 

మ్యము పతిబింబి తమైనదో (దీవయానమార్గాపేక్ష నుంచుకొనక 

యెక్ల డనుండిన నక్కడనే యుండి జనన నురణాదికమును జయించు 

చున్నా (డో), లేక, “భూతపృథగ్భావ మేకస్థ మనుపశ్యతి ”౬ సర్వ 
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భూతములయందున్న నానాత్వము నశించి యవియన్నియు నెననికి 

నేకస్థముగం (అనయా: బరమేశ్వర రూపముగల గాన్సింప నారంభ 

మాయెనో (గీ. 1880), యతండు “బహ్మ సంపద్యతే*_ (బహ్మమే 

యగుచున్నా(డు (గీ. 18.20) అని పరమజ్ఞానియగు పఫురుషుండు 

వర్షి౦పం బడెను, అటులే దేవయానము, పిళ్యయాణము నను రెండు 

మార్గములను పూర్ణముగ నెజింగి కర్మయోగి మోహము నొందండు 
(గీ. 8. 2) అని గీతలయందు. జెప్పంబడిన పూర్వోక్తవచనములం 
దున్న “తత్త్యతః_తెలిసికొనినవాండు” అను పదమునకు సైత మర్ధము. 
* పరమావధియగు (బహ్మస్వరూపమును దెలినికొనినవా€డు' అని 

వివక్షీతమని కాన్పించుచున్నది (భాగ. 7.15.56). పూర్ణమగు (బహ్మ 

భూతస్థితి గాని, లేక, పరమావధియైన _బాహ్మస్థితి గాని యిదియే, 

నుజీయు శ్రీ మచ్చంకరాచార్యులవారు తను శారీరకభాష్యమునందు 

(వే.సూ. 4. 8. 14) ఇదియే య ధ్యాత్మజ్జానమున కత్యంత పరాకాష్ట 

యనియు. |బతిపాదించిరి, వేయేల? ఈ స్థితి నొందుటకు మనుష్యు 

డొక విధముగ; బరమేశ్వరుండే కావలయు ననియు చెప్పవచ్చును. 

మణియు నీ రీతిగ (బహ్మభూతు6 డయిన పురుషుడు కర్మసృృష్టియం 

దున్న యే విధినిషేధములను బాటింప నవనరము లేని స్థితినిబొందు 
చున్నా6 డనియు వేజుగం జెప్పనక్కరలేదు. కారణ మేమి యన: 

ఈ పురుషుని బ్రహ్మజ్ఞాన మెపుడును విడిచియుండదు. కావున వీని 

చేత లన్నియు నెప్పుడును నిష్టా మబుద్ధిచే (బేరితము లగును. కావు 

ననే పాపపుణ్యములచే నలిప్పములుగ నుండును. ఈ స్థితి ప్రాప్త 

నుయిన పిదప బ్రహపాప్తికొజకు మటియొకచేోటునకు( బోవుటకును 

మరణించుటకును (అనయా: దేహపాతమునకును) నావశ్యకత లేదు. 

ఇట్టి స్థిత పజ్ఞు (డైన (బహ్మనిష్టుండగు పురుషుని “జీవన్ముక్తు”డని వక్షా 

శించెదరు (యో. వా, శ్రీ. 9). బౌద్దు లాత్మను, లేక, |బహ్మమును 

అంగికరింపక పోయినను ' జీవన్ముకి” యను నీ నిష్కామావస్థయే 
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మనుష్యునకు ముఖ్యముగ సాధ్యమని యందురు గానం గొంచెము 

శబ్దభేదముచే నదియే తమ ధర్మ|గంథములయందు వారిచే సంగ 
హింపయుడినది (పరిశిష్టపకరణము చూడుము). పరమావధియగు 

నిష్కామత్వరూపమయిన యీ యవస్థయు, సాంసారికకర్శలు నగు 

వానికి స్వభావముగనే పరస్పరవిరోధము లుండును; గావున నీ యవ 

స్థను బొందిన వారికర్మలు స్వయముగనే నశించును, కావున నతనిని 

సన్న్యాసి యని వచించెదరు; కాని గీతల కీ మతము సమ్మతము శాదు. 
పరమేశ్వరు; డే రీతిగం దాను, గర్మల. జేయుచున్నా (డో యా రీతిగనే 

జీవన్నుక్తుండును నిష్టామబుద్ధితో లోకసం్యగహార్థమై యా మరణాం 

తము నన్ని వ్యవహారములను జేయుట మిక్కిలి |శేయస్కరమై 

యున్నది. నిష్కామత్వమునకును, కర్మలకును విరోధము లేదని 

గీతలయొక్క సిద్ధాంత మను విషయము వెనుకటి |పకరణములను 

బట్టి స్పష్ట మగును. గీతల యందలి యీ సిద్ధాంతము యోగవాసి 
స్టమునందును స్వీకరింప(బడినది (యో. 6. ఉ. 199). 

ఇది కర్మవిపొకము - ఆత్మస్వాతంత్యము అను దశమ |పకరణము. 



ఏకాదశ: [పకరణవం౦ 

సన్నా్యాసము-కర్మయోగము 
సన్నా్యానః కర్మయో గశ్చ నిశ్శే్యేయసకరా వుభౌ, 

తయోస్తు కర్మ సన్న్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే, * 

అనాది యగు కర్మచ|కము నుండి విముక్తు. డగుటకు సర్గ 

భూతములయందు నేకముగ నున్న పర్మబహ్మముయొక్క యను? 

వాల్మకజ్జాన నునునది యొకటియే మార్గ మనియు నీ యమృత ముగ 

బ్రహ్మముయొక్క జ్ఞానమును సంపాదించుటకు మనుజు(డ 

స్వతంతు. డగునా ? కొండా? మటణీయు నీ జ్ఞానము కలుగుటకు మ 

యాసృష్టియందున్న యనిత్యవ్యవహారములను, లేక, కర్మలను వా 

డెట్లు సేయవలయు? ననువిషయము గత్యపకరణమున సవిస్తరముగ 

జెప్పటడెను; మణియు దుదకు బంధన మను ధర్మము కర్శసంబ 

ధము కాక, మనస్ప్సంబంధ మైనది కావున, వ్యావహారిక కర్మ 

ఖ్ సన్నా్యాసము, కర్మయోగము. నను సీ రెండును సిశ్ళేంయసకరముః 
(అనంగా; 'మోక్ష్యపచములు); కొని యీ రెండింటిలోను గర్మసన్న్యాసముకంశ 

కర్మయోగ మహిమ యధికముూ, మొదటి చరణమునందున్న సన్న్ర్యాసశబ్దార్థన 

కర్మసన్న్యాసకబ్దమున నుండి స్పష్టవజుస(బడినది, గణేశగిత యొక్క చతు! 
. ధ్యాయారంభమున్క గీతలయందున్న యీ సళ్ళోత్తరములు చెస్పంబడిన, 

అచ్చో [పస్తుత శోకము_ 

క్రయాయోగో వియోగ శ్చాప్యుభొ మోకతస్యసాధనే, 
తయోర్మధ్యేక్రియాయోగ స్త్యాగా తృన్య విశిష్యతే. 

అని కొంత పాఠభేదముగా( జెస్పంబడినది, 
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యొక్క ఫలములందున్న తన యాస క్తి యిం|ధియ నిగహముచే. 

దగ్గించి, యా కర్మలను శుద్ధముగా నిహ్హామబుద్ధిచే( జేయునెడల మెల్ల " 

మెల్లగ సామ్యబుద్ధిరూప మగు నాల్మజ్ఞానము దేహేందియముల 

యందు జొచ్చుటబచే( దుదకు: బూర్జ సిద్ధి సంఘటిల్టును. మోక్ష 

రూపమగు పరమసాధ్యము, లేక, ఆధ్యాత్మిక మగుపూర్ణావస్థ ప్రాప్త 

మగుటకు నే సాధనముల సడవడియందు( (బ్రవర్తింపం జేయవలయు 

నను విషయ మో రీతిగ నిశ్చయింపంబడినది. ఇప్పు డీ పకారనుగు 
నాచరణముచే, (అనయా: యథాశక్తి, యథాధికారముగ నిష్కూను 

కర్మల నాచరించుటచ్వే గర్మబంధము వదలి చిత్త శుద్దిచే6 బూర్ల 

బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిన పిదప (అనయా: సిద్ధావస్థలో), జ్ఞ జ్ఞానియు, స్థిత 

పజ్ఞ'డు నగు పురుషుడు కర్మలను జేయుచునే యుండవలయుహా? 

తేక, కావలసిన దంతయు లభించి కృతకృతుుం డగుటచే మాయా 

సృష్టియం దున్న నిఖిల వ్యవహారములు నీరర్గకములు, జ్ఞానవిరుద్ధ 

ములు నని యెటీంగి బొత్తిగం గర్మలను వదలివేయ వలయునా? 

అను గొప్పవిషయము నిప్పుడు విచారింప వలయును, కారణ మేమి 

యన: కర్మలను బొత్తిగ వదలుట, (కర్మసన్న్యాసము ); నుణీయు 
వానిని నిమ్కామబుద్ధిచే నామురణాంతము నొనర్చుటయు (కర్మ 

యోగము) అను నీ రెండు పక్షనులు నిచ్చో తర్కదృ్భృష్టిచే సంభ 

వించును; మళజటియు వానిలో (శిష్ట మని నిశ్చయింపంబడిన పక్షమును 

మనమున నిడుకొనియే తొలుత నుండియు (అనయా: సాధనావస్థ 

యం దుండియు నాచరించుట సులభోపాయమగుటచే నీ రెంటి 

యొక్క తారతమ్నుమును విచారించిననే గాని కర్మాకర్మలయొక్క ' 

యాధ్యాత్మికవివేచన యెటులై నను బూర్గము గానేరదు. పూర్ణ ముగ" 

బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిన పిదపం గర్మలను జేసినను, జేయ కపోయినను 

సమానమే (A. 8.18); కారణ మేమి యనగా: అన్ని ప్యవహారముల 

యందును గర్మ్భకంశు బుద్ధి (శ్రేష్ట మగుటచే, జ్ఞానముచే సర్వభూత 
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ములయందు . సమబుద్ధి గలిగిన వారికి ముందే శుభాశుభముల 

యొక్కయు లోప మురీడదని (సంబంధ ముండదని) యర్జునునకు( 

(గీ. 4. 20. 21) జెప్పినంత మా|తముచే( గర్మసన్నా్యానేమునకు 

(శేష్టత్వము సిద్ధింపదు. ఏలయన. “నీవు యుద్ధమునే చేయుము. 

యుద్ధ్యస్వ[”_ అని భగవంతు. డతనికి నిశ్చయముగ నుపదేళించెను. 

(గీఓ16); మజియు నీ సుస్పష్టమగు నుపదేశమును సమర్గించుటకు నై 

జ్ఞానము కలిగిన పిదప యుద్ధము. జేసినను సరే, చేయక యుండి 

నను సరే యను సందిగ్గమగు నుత్తరముకంకు రెండవదేది యయినను 

నిశ్చితము, లేక, |పబలమగు కారణము దానికి. జెప్పుట యావ 

శ్యకము. విశేషము చెప్పనేల? ఒక కర్మయొక్క భయంకరమగు 

పరిణానుము |పత్యక్షముగ( గాన్పించిన, నేర్చరియగువాండు దానినేల 

చేయవలయు నని చెప్పటకొజకే గీతాశాస్త్ర ముపదేశింప( బడినది. 
గీతలయందలి విశేష మిదియే. కర్మచే ముక్తు( డగుచున్నా( డనునది 
సత్యమగునేని జ్ఞాని కర్మ నేల చేయవలయును? కర్మక్షయ మనంగా 

కర్మలను వదలుట యను నర్థము: గాదు. కేవలము ఫలాశను 

త్యజించుటచేతనే కర్మక్షయ మగును, సర్వకర్మలను వదలిపెట్ల్టుట 

శక్యము గాదు, ఈ మొదలగు సిద్ధాంతములు సత్యము లయినను 

శక్యములగు కర్మల నయిన వదలకూడదని దానియందుండి పూర్ణ 

ముగ సిద్ధింపదు. మజియు న్యాయముగ+ జూచినను అదే యర్థము 

వెలువడును. కారణ మేమియన; తనకు నలుగడల నుదక మున్నచో 

నీటికై బావి తుద కె ట్లావశ్యకము కానేరదో, యటులే కర్మచే సిద్ధ 

. మగుజ్ఞానము కలిగిన పిదప జ్ఞానికి6 గర్మయొక్క య పేక్ష యేమియ 

నుండదని గీతలలోనే చెప్పబడియున్నది (A. 2.46). ఇందుకొణకు 

మూడవ యధ్యాయముయుొక్క యారంభమున తొలుత నర్జునుండు 

శ్రీకృష్ణుని, “ కర్మకంకె నిష్కామము, లేక, సామ్యమగుబుద్ధి శేష్ట 

మని నీయభ్మిపాయ మగునేని స్థిత,పజ్ఞునివలె నేను నా బుద్ధిని శుద్ధ 
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ముగ నుంచిన చాలునే; నన్ను యుద్ధమను సీ ఘోరకర్మమునం చేల 

నియమించెదవు” అని యడిగెను (గీ. 81.). ఇందు కుత్తర మిచ్చుచు 
భగవంతుడు * కర్మ యేరిని వదలనే వదలదు”, అను మొదలగు 

కారణములను జెప్పి నాల్లవ యధ్యాయమున( గర్మలను సమర్థించి 

నాండు, కాని సాంఖ్యము (సన్నానము), కర్మయోగ మను రెండు 

మార్గములు శాస్త్రమందు. జెప్పంబడెనేని, జ్ఞానోత్పత్తియైన పిదప 

వీనిలో నెవరికి నేది యిష్టమో వారు దానిని స్వీకరింపవలయునని 

చెప్పవలసి వచ్చును, కావున నైదవయభ్యాయారంభముస నర్జునుండు 

“ఈ రెండు మార్గములను కలియ; (గుచ్చి నాకు జెప్పక యీ 

రెంటిలో నేది శేయస్కరమో యా యొక్కదానినే నాకు నిశ్చయించి 

నుడువుము” అని మరల భగవంతుని అడిగెను (గీ. 5. 1). “జ్జానో 

త్ప్సతి యైన పిదప గర్మలను చేయుట గాని, చేయకపోవుట గాని 

సమానమే యైన పక్షమున, నా యిష్టానుసారముగ( జేసినం జేయు 

దును, లేనిచో మానుదును, _ వానిని చేయుటయే యుత్తమ పక్ష 

మాయె నేని, నా కందలి కారణ మానతిమ్ము. నీ యాజ్ఞునుసార 

మొనర్హును ” అని యర్జును6 డడిగిన యీ (ప్రశ్న మపూర్వ మయినది 

కాదు, యోగవాసిష్టమునందు శ్రీరాములవారు వసిష్టుని (యో, 

ర్. 6. ర) మణియు గణేశగితలయందు (4. 1) వరేణ్యనామకరాజు 

గణేశుని నీ విషయమునే యడిగిరి, కేవలము మనదేశమునందే కాక 
ఐరోపాఖండమందును, ఎక్షడ తత్త్వజ్ఞానవిచారము తొలుత ప్రారంభ 

మయినదో యట్టి గీనుదేశమునందును బూర్వకాలమునం దీపశ్న 
బయలు వెడలెనని అరిస్టాటల్ యొక్క (గంథమువలనం గాన్పించు 

చున్నది. ఈ పసిద్ధు డగు గీకుదేశస్థులడైన తత్త్వవేత్త తానొనర్చిన 
నీతిశాస్త్ర గంథముయొక్క యంతఘున (10.7 మజియు) నిదే 

[వశ్నను మనస్సులో నికిం దెచ్చుకొని, సంసారముయొక్క, లేక, 

రాజ్యకార్యభారము యొక్క యల్లకల్లోలములో నాయుష్యము 

నంతయు వ్యర్థపుచ్చుకొనుటకం కొ, జ్ఞానియగు పురుషుడు శాంతము 
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గనే, తత్త్వవిచారములో( గాలయాపన( జేయుటయందే సత్యమును 

పూర్ణము నైన యానంద మున్నదని తన మతము ముందు. జూపి 

నా(డు; కాని, యటుపిమ్మట [వాసిన స్వీయమగు రాజధర్మములం 

దున్న [గంథములో (72. మజశీయు క “కాందణి బుద్ధిమంతులు 

తత్త్యవిచారమునందును, కొందజు రాజకార్యముల యందును 

మగ్నులైయున్నారు. ముజియు నీ రెండు మార్గములలో నేది మిక్కిలి 

మాన్యమో విచారించితి మేని (పతిమార్గము నంశతః సత్యముగనే 
యున్నదని చెప్పవలసివచ్చును, అయినను కర్మకం'కె యకర్మ 

మంచిది యనిచెప్పుట తప్పే, * కారణమేమి యనగా: ఆ యానంద 

మయినను కర్మయే యగుటచే సత్యమగు [శేయః 1పాప్తియు, 

ఫవుష్కులముగ జ్ఞానయుక్తము నీతియుర్త మయిన కర్మయందే యున్న 

దని చెప్పుటకు నభ్యంతరము లేదు అని యరిస్టాటల్ నుడివెను. 

అరిస్టాటల్ రెండు |పదేశములందును రెండు భిన్న పకారములుగ. 

జెప్పిన విధానములం జూచిళిమేని * కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః” 

_ అకర్మకంటె కర |శేష్టమైనది (గీ. 8, 8) అని గీతయొక్క స్పష్ట 

మగు నుపదేశములోని మహిమ వాచకులకు( | బత్యేకముగ జెప్ప 

నక్కణియుండదు, “అగస్టన్కాంటు ” అను పేరుగల గతశతాబ్దము 

నందు; (బసిద్ధినొందిన _(ఫించిపండితుడు తన యాధిభౌ తికతత్త్వ 

'జ్ఞానమునందు.. “తత్త (విచారమునందే ముగ్నుండయి తన యాయు 

ష్యమును గడుపుకొనుట (శేయస్కరమని చెప్పుట |భాంతిమూలక 

ముగ నున్నది, మజియు నే తత్త ప్రజ్ఞా(డు నీ తీరున తత్త్వవిచారము. 

నందే యావజ్జీవము మగ్ను(డై తనచే నగునంతవజకు లోకులకు 

కల్యాణ మొనర్చుటను వదలుట తనకు [పొప్తమగు సాధనములను 

న. 

* “And it is equally a mistake to place inactivity above 
action, for happiness is activity, and the actions of the just and 
wise are the realization of much that is noble”, (Aristotle's 
Politics, trans. by Jowett. Vol, 1, p. 212. The italics are ours). 
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దురుప యుక్తములుగ, జేయుచున్నాండని చెప్పవలయును* అనిచెప్పి 

యున్నాండు. దీనిక్తి' విరుద్ధముగ జర్మనుతత్త్వ వేత్తయగు “శోఫన్ 

పొయర్ అనువా(డు “జగత్తునం దున్న సర్వవ్యవహారములు,_ 

విశేషము చెప్పనేల? జీవించుట సైతము దుఃఖమయ నుగుటచే. దత్త 

జ్ఞానమును సంపాదించి యీ సర్వకర్మలను శక్యమగు నంత శ్రీను 

మగ వదలి వేయుటయే యీ జగత్తునందు మనుజునకు సత్యమగు 

కర్తవ్య మని” చెప్పియున్నాడు. కాంటు (క్రీ శ, 1887 సంవత్సరము 
నను, శోఫెన్హౌయర్ (క్రీ. శ. 1860 నం॥ నందును మరణము 

నొందిరి, శీ ఫెన్హొయర్ యొక్క మార్గము జర్మనుదేశమునందు 

హార్టమన్ అనువాండు పిదపం (బచురము జేసెను. స్పెన్సరు, మిల్లు 

మొదలగు నాంగ్లేయతత్త్వ వేత్తల నుతము కాంటుమతమువలి నున్న 

దని చెప్పనక్కణలేదు; కాని దీని నంతయు దాంటి కేవల మర్వాచీన 

యాధిభౌతికపండితుండగు నిత యనువాండు తన (గ్రంథములో, 

గర్మలను వదలివేయు వానిని “మూర్భులలో మూర్గశిరో మణి” యనుట 

కంకి నామాంతర మేమియు నిడుటకు సాధ్యము లేదని కర్మత్యాగము 

నందు బహుతీ[వముగ నుడివెను*. 
= దద న లకక క భాయ దాం లాలాయకలల నానాా లాలాజల దందా నా! 

* కర్మయోగము, మతియు, కర్మత్యాగము (సాంఖ్యము, లేక, స్నా 

సము అను రెండు మార్గము లకు నరీ అనువాడు Pessimism అను తస! గంథ 

మునందు అన్ను కమములో Opumism మజీయ Pessimism అను “పేరులను 

పెట్టియన్నాండు; కొని తన నుత ప్రకార మా "పేరులు సరిగావు, Pessimism 

అను శబ్దసు “విసుగు, బేక, నిరాశనొందుట” అను ధ్వన్యర్థము నిచ్చుచున్నదిః 

కాని సంసార మనిత్య మని యెజటింగి దానిని వదలినవా। డెస్పుడు నానందముగల 

వాంద్లై యే యున్నాండు. మజియు నతండు సంసారము పదలునప్పుడు సంతోష 

ముళోనే వదలుచున్నాండు. కొంబిట్టి వానిని మా మళప్రకారము Pessimist అనీ 

చెప్పంగూడదు, దానికి బదులుగా కర్మయోగమునకు Energism అనియు, సొం 

ఖ్యము, లేక, సన్న్యాసమార్గముసకు 1161151 అనియు నింగ్లీ మలో. బేర్లు పెట్టిన 
(పశస్తముగ నుండును, వై దికధర్మ[పమాణానుసారముగ నీ రెండు మార్గముల 

భంగీ, 11-6 
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బరోపాఖండమునందు “అరిస్టాటల్? కాలము మొదలు నేంటి 

పర్యంతము నీ రెండు విషయములయం దెట్టు రెండు పక్షములున్నవో 

యటులే |పొచీనకాలము మొదలు నేంటి ఫర్యంతము భరతఖండము 

నందున్న వెదికధర్మములలో నీ విషయమున రెండుమార్లము లోకే 

తీరున నడుచుచున్న వి (మ.భా.శాం, 849.72), వీనిలో నొక మార్ల 

మును నన్న్యాసమార్లము, సాంఖ్యనిష్ట లేక, కేవలసాంఖ్యము, 

అనియు జ్ఞానమునందే యెల్లప్పుడు మగ్నుయడై యుండుటచే జ్ఞాననిష్ట 

యనియు. జెప్పుచున్నారు. 'రెండవదానిని కర్మయోగము, సంక్షేప 

ముగ యోగము, మజీయు పర్యాయముగ కర్మనిష్ట యనియు నను 

చున్నారు, సాంఖ్య యోగశబ్దములచే నను క్రమముగ గాపిలసాం 

ఖ్యము, పాతంజలయోగ నును నర్గము లిచ్చో వివక్షితములు కావని 
పూర్వమున మూడవ |పకరణమునం జెప్పయబడినది; కాని సన్న్యాస 

మను శబ్దము సైతము కొంత సందిగ్ధ మగుటచే దానియర్గ మిచ్చో 
నింతకంకై బాగుగ విచారించుట యావశ్యకము. '* సన్న్యాస'” శబ్ద 

ముచే వివాహము చేసికొనక్క లేక, చేసికొన్నను దారపుత్తాదులను 

వదలి కావిగుడ్డలను గట్టుకొనుట, లేక, కేవలము చతుర్ధాాశమమును 

గైకొనుట యనునదియె నిచ్చో( జెప్పందగినది కాదు. కారణ మేమి 

యన: వివాహము. జేసికొనక భీష్ము. డామరణాంతమును రాజ్య 

తం్యతమును నడుపుచునే యుండెను [(బహ్మచర్యమునం దుండియే 

, యొకే పర్యాయము చతుర్గాశ్రనుమును గైకొనిన శ్రీ మచ్చంకరాచా 

ర్యులభారును, మా మహారాష్ట్ర దేశమునందు నామరణాంత బ్రహ్మచారి 

(గోసావి) యైన శ్రీ సమర్థరామదాసుగారును జ్ఞాన పసారముచే జగ 
న. 

యందు [బ్రహ్మజ్ఞాన మేక విభమైనందున నీ రెంటీయందు( గలుగు నానందము, 
లేక, శాంతియు నొకవిధమే, కాబట్టి. మే మీ రెండు మార్గములలో నొకటి ఆసంద 

మయము, రెండవది దుఃఖమయము అని కొని, లేక్క ఒకటి: ఆళావాదియు, రెండ 

వది నిరాశావాగియు సని కాని పేర్కొ సము, 
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దుద్ధారకము లగు కర్మల జేసిరి, జ్ఞానానంతరమున జగత్తునందలి 

వ్యవహారము లన్నియు కేవలము కర్త వ్యములే యని లోకకల్యాణా 

ర్థమై యవి చేయవలయునా?, లేక, యవి మిథ్య యని బొత్తిగ 
వీదలవలయునా ? యని (పకృ్ళతమున విచారించుట ముఖ్యవిషయ 

ముగ నున్నది. ఈ వ్యవహారమును జేయు పాడు కర్మయోగియగును 

కాని యత(డు వివాహము చేసికొన్నను సరే, లేకపోయినను సరే, 
కాహాయవస్త్రములు కట్టుకొనినను సరే, లేకపోయినను సరే; విశే 
షము చెప్పనేల ? ఇట్టి పనులను జేయుటకు వివాహము. జేసికొనక 

పోవుట, కాషాయవస్త్రములు ధరించుట, లేక, పత్తనము వెలుపల 
విరక్తు. డయి యుండుటయే యనేక సమయములయందు. విశేష 
సులభముగ నుండును. కారణ మేమి యన; కుటుంబ భరణ మను 

వ్యాపారము లేమిచే, తన యొక్క సర్వకాల పరిశ్రమమును, లోక 

కార్యమునశై వినియోగించుటకు నడ్జేమియు నుండదు, ఇట్టి పురు 

షుండు వేషముచే సన్నా్యాసిగ నుండినను, యథార్థముగ నతండు కర్మ 

యోగియే యగును. అయినను దీనికి విరోధముగ, అనయా: జగత్తు 

నందలి నర్వవ్యవహారములను నిస్సారము లని తెలిసికొని వానిని 

వదలి ఎవరు స్వస్థముగ నుందురో వారిని సన్న్యాసు లనవలయును; 
కాని వారు (పత్యక్షముగ చతుర్ణాశ్రమమును గై ఇకొనినను సరే, లేక 

పోయినను సరే, మొద లుండిన “నుండవచ్చును. కావున గితయొక్క 
కటాక్షము కావివస్త్రముల యందుయగాని, ధవళవస్త్రముల యందు 

గాని లేక, వివాహమాడి యుండుటలో గాని, లేక, (బ్రహ్మచర్యమున 

నుండుటలో గాని లేదు, జ్ఞాని జగద్య్యవహారములు జేయునా? లేదా? 

యను నొకే విషయము మనంబున నిడుకొని సన్న్యాసము, కర్మ 

యోగ మను రెండు మార్గములకు గీతయందు భేదము జెప్పంబడినది 

యని సారాంశము. మిగిలిన విషయము గీతాధర్మములందు మహ 

తము, గలదియు6 గాదు. సన్న్యాసము, లేక, చతుర్థా[ శమ మను 

నీ రెండు శబ్దములకం కును కర్మసన్న్యాసము, లేక, 'రేర్మత్యాగము 
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నను శబ్దములు _పకృతస్థలమునం దధికముగ నన్వర్థములు, నిస్సం 

డిగ్ధములుగ నున్నవి; కాని యీ రెంటికంకెను కేవలము సన్న్యాస . 

మను నోక శబ్దమే యోజించుట యధికముగ |పచారములో నుండు 

టచే వానికి పారిభాషికార్థ మిచ్చట స్పష్టముగం జెప్పంబడినది. జగ 

ద్య్యవహారము నిస్సార మని తోంచచువారు సంసారముననుండి నివృత్తు 

లగుచున్నారు. మణీయు నరణ్యమున కేగి స్మృతిధర్మానుసారముగ 

చతుర్ధాశమమును గకొనుచున్నారు. కావున గర్మత్యాగ మను నీ 

మార్గమును సన్న్యాసమని చెప్పుదురు; కాని దాని యందున్న [పథాన 

భాగము కర్మత్యాగ మయి యున్నది. కాపాయవస్రములు పథాన 

ములు గావు. 

వూర్ణమగుజ్ఞానము కలిగినపిదప( గర్మలను జేయవలయునా? 

కర్మయోగము), తక్కు వదలవలయునా |! (కర్మసన్న్యాసమ్బు, అను 

సీ రెండుపక్షము లే తీరున (పబారములో నుండినను దుదకు మోక్షము 

నొందుటకు నీ రెండు మార్గములు స్వతంతములుగనే యనంగాం నొకే 

రీతిగ సమర్థములై!యున్నవి. _ లేక్క కర్మయోగమనునది పూర్వాంగ 

మన6గా మొదటి మెట్టగుటచేం దుదకు మోక్ష్మపొాప్తికొఅకు కర్మలను 

వదలి సన్న్యాసమునే కైకొనవలయు ననువిషయము గీతయొక్క 

సాంప్రదాయిక టీకాకారులచే( జెప్ప బడినది. గీతయొక్క రెండవ 

మూడవ యధ్యాయములలో నీ రెండు మార్గములు స్వతం|తములుగ 

వర్గింప(బడినటుల కాన్సించుచున్నది. కాని యెప్పుడ్రైనను నన్నా 

సాశమమును స్వీకరించి సర్వసాంసారిక కర్మలను వదలిన గాని 

మోక్షము లభింప దని యెవరిమతమై యున్నదో మజియు “నా యభి 

[ప్రాయమే గీతయందు |ప్రతిపాద్యము కావలయు' ననుబుద్ధితో 

గితలపై టీకను రచియించుటకై యెవరు |వవర్తించిరో... అట్టి టీకా 

కారులు “కర్మయోగ మనునది స్వతం తముగ మోక్ష(పాప్తియైనను 

కానేరదు. తొలుత చిత్త శుద్ధ్యర్ధమై కర్మల నొనర్చి తుదకు సన్న్యాస 
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మును గైైకొనవలయును. సన్నాస మనునదియె తుది (అనంగా; 
ముఖ్యమగు నిష్టగ నున్నది” యని గీతలకు( దాత్సర్యమని చెప్పు 

చున్నారు; కాని యీ యర్థమును స్వీకరింతుమేని, సాంఖ్యము 

(సన్న్యాసము); యోగము (కర్మయోగము అనునవి, ఈ జగత్తులో 

ద్వివిధ మగు నిష్టలుగ నున్నవి (A. 8, శ్రి యని భగవానుడు 

చెప్పినదానియందున్న “ద్వివిధ ' మన్న పదమునకు స్వారస్య 

మెమియు నుండదు. కర్మయోగశబ్దమునకు మూండర్థములు సేయ 

వచ్చును, 1. జ్ఞానము కలిగినను లేకపోయినను, యజ్ఞయాగాది 

చాతుర్వర్ణ్య సంబంధములై నవిగాని, లేక, [(శౌతస్మార్తసంబంధమయి 

నవి గాని యగు కర్మలను జేయుచునే మోక్షమును సంపాదించు 

కొనుచున్నాండని మొదటి యర్థము; కాని యీ మామాంసకుల 

పక్షము గీతలకు మాన్యము కానేరదు (A. సర. 2, చిత్త శుద్ధి 

కొల కే కర్మలను జేయుట యనునది. రెండవయర్థముగ నున్నది. 

ఈ యర్గము చే గర్మయోగ మనునది సన్న్యాసమార్గముయొక్క 

పూర్వాంగము, కేక, మొదటిసాధన మగును; కాని గీతలయందు 

వర్షింపంబడిన కర్మయోగ మిదికొదు. శి, తనయాత్మయొక్క కల్యాణ 

మెటు లగునని యెటుఒగుజ్ఞాని యుద్ధము మొదలుగా(గల స్వథర్మో క్త 
ములగు సాంసారికకర్శముల ' నామరణాంత మొనర్పవలయునా ? 

అక్కణ లేదా? యనునదియే గీతలయందు ముఖ్యవిషయ మగుటచే 
జ్ఞానియును చాతుర్వర్యముయొక్క కర్మములను నిష్కామబుద్ధిచే 

నొనర్చియే తీరవలయును (గీ, 8.) అని గీతలయందున్న కర్మ 

.యోగశబ్దమున కర్థము; మటియు నది సన్న్యాసమార్షమునకు. 

బూర్వాంగ మెప్పుడును కానేరదు. కారణ మేమియన: ఈ మార్గమున. 

గర్మ లెప్పుడును వదలకూడనివి. విషయము ముఖ్యముగ మోక్ష 

(ప్రాప్తిని సంబంధించినదియే యై యున్నది; కాని జ్ఞానము (పొప్ప్ల 

మగుటదే నిష్కామకర్మలు బంధకములు గానందున సన్నా్యాసముచే 

నే మోక్షప్రాప్తి యగునో యదియె యీ కర్మయోగముచేతను (పొ ప్ల 
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మగును (A. ల్. అని గీతలలో స్పష్టముగ౦ జెప్పంబడినది. కావున 

గీతలలో. జెప్పంబడినకర్మమార్గము సన్న్యాసమార్గమునకు పూర్వాం 

గము గామిచే జ్ఞానోత్త రములగు నీ రెండుమార్గములును, మోక్షదృష్టిచే 

స్వతం్యతములు. (అనయా: తుల్యబలములు) గ నున్నవి. (A. ర్ 

ఇక్రే “లో శేఒస్మిన్ ద్వివిధా నిష్టా” (గీ. 8.8) అను సీ గీతావాక్యార్థ 

మును గైకొనవలయును, మణి యు నీ హేతువుచేతనే ముందున్న 

చరణములో “జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగి 

నామ్” అని యీ రెండు మార్గములను భగవంతుడు. వేర్వేటుగ 

విడందీసి చూపెను. ముందు పదుమూ(డవ యధ్యాయములో. “అన్యే 

సాంఖ్యేన యోగేన కర్మయోగేన బాపరే” అను శ్లోకము నందలి 

“అన్యే” (కొందజు , “అపరే” (ఇతరు: బు) అను రెండు పదము లి 

రెండుమార్గములును స్వతం[తములుగ నంగికరించిననే తప్ప యన్వర్థ 

కములు గావు (గి. 18.24). ,మటియు నే నారాయణీయమునందున్న 
(పవృత్తి మార్గము (యోగము) గీతలయందును |బతిపాదింప(బడినదో 

మహాభారతీమునందు పిదప [వాయం:బడిన య ద్రానియొక్క యితి 

హాసమును జూచినసైత మోాసిద్దాంతమే దృఢమగును. సృష్టా రంభ 

మున భగవంతు(డు హిరణ్యగర్భుని (బ్రహదేవుని) సృష్టినుత్చ్సన్నము6 

జేయుమని యాజ్ఞ నొసంగంగా నతనియందుండి మరీచ్యాది సప్తమౌ 

నసపుత్రులు పుట్టి, వారు సృష్టి క్రమమును బాగుగ నారంభించుటకు 

యోగమును “అనయా: కర్మమయ మగు (పవృత్తి మార్గము నవలం 

బించిరి; మణీయు సనత్రుమారు(డు, కపిలుడు మొదలగు నితరులగు 

నేడ్గురు (బ్రహ్మమానస పుత్రులు పుట్టిన వెంటనే నివృత్తి మార్గము, 

అనేంగా; సాంఖ్యము నవలరేబించి రని యీ రెండుమార్లములకు నుప 

పత్తి( జెప్పుటచే నీ రెండుమార్గములు మోక్షదృష్టిచే తుల్యబలములు, 

అనయా, వాసుదేవస్వరూపమగు నొకే పరమేశ్వరునియొక్క (ప్రొప్తిని 

గలుగ6ం జేయునవియై, వేర్వేటుగను, స్వతం[తములుగ నున్నవని 

ముందు స్పష్టముగం జెప్పంబడినది (మ. భా. శాం, శ్రకరి 74 849. 
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68-78). అటులే యోగమునకు (అనంగా ః'పవృత్తి మార్గమునకు 

(బవర్తకుండు హిరణ్యగర్భుండని యు, సాంఖ్యమార్లము నకు మూల 

(ప్రవర్తకుడు గపిలుండనియు, భీదముగా: జెప్పంబడినది. హిరణ్య 

గర్భుండు ముందు కర్మలను వదలినాండని యెక్కడను జెప్పణడ 

వేదు. దీనికి విరుద్దముగ, సృసష్టివ్యవహారము సరళముగ నడుచు 

నిమిత్తమై భగవంతుడే కర్మరూపమగు యజ్ఞ చృకము నుత్సన్నము( 

జేసి దానిని సంతతము ననుష్థా నములో నుంచుండని వారికిని, ఇతర 

దేవతలకు నుపదేళించెనని వర్శింపంబడినది (మ, భాశాం, 84౮.44 

75 మజియు శ889.66,67 చూడు). దీనివలన సాంఖ్యమును, యోగ 
మును నను రెండు మార్గములును తొలుత నుండియు స్వతం్యతములు 

గనే యున్నవని నిర్వివాదముగ సిద్ద మగుచున్నది. గీతలయందున్న 
సాం[పదాయిక టీళాకారులు కర్మయోగమార్గమునకు గౌణత్వ 

మోయవలయునని చేసిన పయత్నము లన్నియు బొత్తిగ సాంప్ర 
దాయిక్శాగహముయొక్క పరిణామమే, కర్మయోగ మనునది జ్ఞాన 

ప్రాప్తి క్రై నను, లేక, సన్న్యానమునకు నైనను, బొత్తిగ సాధనమగును 
అని యీ టీకాకారులచే సైతము వారిటీకలలో నచ్చటచ్చట చేయ! 

బడియున్న సూచన లన్నియు వారిచే కల్చింపయడినవియే యనియు 

గీతకు సత్యమగు భావార్థ మటులు కానేర దనియు నిందువలన స్పష్ట 

మగును. గీతలలోని సన్న్యాసమార్షమునకు టీకలయందున్న ముఖ్య 

దోష మిదియే యని మా యభిపాయము, మజియు టీకాకారుల 

యొక్క యూ సాంపదాయికా[గహము దాంటిననేతప్ప గీతలయొక్క 

సత్యమగు రహస్య మెప్పుడును బోధపడుట శక్యము కానేరదు. 

‘ కర్మసన్నా్యాస . కర్మయోగము లను నీ రెండును స్వతంత్ర 

రీతిగ సమానముగనె మోక్షపదములయి యున్నవి. వీనిలో నొకటి, 
రెండవ దానికి? బూర్యాంగము కానేరదు” అని నిశ్చయించినను 

వానిచే సర్వవిషయములు సిద్ధింపవు, కారణమేమి యన? రెండు 
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మార్గములు సమానముగనే మోక్షపదము లగును. వానిలో మన 
కిష్టమగు మార్గము మన నువలంబింప వలయు నని సిద్ధ మగును; 

మణీయు నర్జునుండు యుద్ధమునే చేయవలయు నని సిద్ధపడక 
పోవుటచే, భగవంతుని యుపదేశముచే. బరమేశ్వరజ్ఞానము గలిగినను 
నతడు స్వాభిరుచి ననుసరించి, యుద్ధమునైనను జేయును, లేక, 
సన్న్యాసమునై నం గైకొను నని రెండు పక్షములు సంభవించు 

చున్నవి. కావున “ఈ రెండుమార్గములలో ను; మిక్కిలి _పశస్తమైన 

దేదియో యా యొశేమార్లమును నిశ్చయించి నాకు జెప్పుము* 
(గీ: 5.1)!అని తానట్టు (బవర్తి ౦చుట మేలని తోంయటచే నర్జును( డీ 
విషయము నడిగెను. “గ తయొక్క యయిదవ యభ్యాయము ప్రా పారం 
భమున నర్జును( డీ విధమున నడిగిన పిదప, వెంటనె భగవంతు(డు, 

“సన్న్యాసము, కర్మయోగము నను నీ రెండు మార్గములు నిశ్శే) 
యసము (మోక్షము) నిచ్చునవి, లేక, మోక్షవిషయమున సమాన 
యోగ్యత గలనియే యయిన నీ రెంటిలో కర్మయోగముయొక్క 

మహీమము, లేక్క యోగ్యత గొప్పదిగ నున్నది (విశిష్యత్రే” యని 
యర్జునునకు (గీ. 5. 2) స్పష్టమగు నుత్తర మిచ్చెను. మటియు నీ 
ఖైకమునే యా |పకరణారంభమున నేను (వాసీయున్నాను. కర్మ 

యోగముయొక్క (శ్రేష్ట్థత విషయమై గీతలలో నీ శ్లోక మొకటియే 
యున్నదని కాదు, “తస్మాద్యోగాయ యుజ్యస్వ*__కావున నీవు కర్మ 

యోగమునే స్వీకరింపుము” (గీ, జ.ఫ0) “మాతే సంగోఒస్త్వ కర్మణి” 
= కర్మను జేయకూడదని పట్టుపట్టకుము (2.47). 

యస్సిపందియాణి మనసా నియ మ్యారభతేఒర్జున; 

కర్మిందియైః కర్మయోగ మసక్షః స విశిష్యతే, 

(గీ 87) 

ల కర్మలను వదలుట యను పెట్టు పట్టక ఇం| దియములను 

మనస్సుచే నిరోధించి యనాసక్త బుద్దితో, గర్మేగదియములబేం గర్మ 
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లను జేయుట యనుయోగ్యత '* విశిష్యతే”, అనగా మిక్కిలి విశేషమై 
యున్నది”; కారణ మేమి యన; ఎప్పుడైనను “కర్మ జ్యూయో 

హ్యకర్మణః”... అకర్మకంకె కర్మ శేష్టము (గీ, శి 8). “కావున 
నీవు కర్మసు జేయుము” (A. 415); లేక, “యోగమాతిష్థోత్తిష్ట ౫ 

వ కర్మయోగమును స్వీకరించి యుద్దమునకు బూనుము, (నిలువం 

బడుము) (గీ. 4.42); “(యోగి జ్ఞానిభ్యోఒవి మతోఒధికః ౫ 

యా జ్ఞానమార్గీయముకం'కె (సన్న్యాసమునకం కు కర్మయోగము 

" యొక్క యోగ్యత అధికమైనది. “తస్మా ద్యోగి భవార్డున *_ 
కావున నో యడద్దునా! నీవు (కర్మ యోగివి కమ్ము (గీ. 6. 46); 
మణీయు “మా మనుస్మర యుద్ద్యచ ౫ నన్ను స్మరించి యుద్ధము: 

జేయుము (గీ. 8. 7) మొదలగసవి యర్జునునకు గితలయం దా 

యా స్థలముల యం దుపదేశింపండినవి? దానియందును గర్మ 

యోగము సన్న్యాసముకం కొను, లేక, అకర్మకం'కు నధిక యోగ్యత 

గలది యని నిరూపించుటకు “జ్యాయః”, *అధికః ', * విశిష్యతే”, 

యని స్పష్టమగుపదము లున్నవి, మజియు పదునెనిమిదవ యథ్యా 

యమునం దున్న యుపసంహారమునందును “నియతమగు కర్మను 
వదలుట యోగ్యము కామిచే నాసక్తివిరహితుండ వయి సర్వకర్మల 

నెల్లప్పుడు. జేయుచుండవలయును, ఇదే నాయొక్క నిళ్చితము- 

ఉత్తమము నగు మతముగ నున్నది” యని భగవంతుడు మరల చెప్పి 

నాండు (గీ. 18. 6, గ. దీనివలన సన్నా్యాసమార్గముళం కు కర్మయో 

గమే గీతలయందు (శేష్టముగ నిశ్చయింప(బడినటుల నిర్షివాదముగ 

సిద్ధ మగుచున్న ది, | 

కాని “సన్న్యాసము, లేక, భక్తి యనునదియె తుదయందలి 
గేష్ట నుగు కర్తవ్యము అగుటచే గర్మయందు నది కేవలము చిత్త 

శుద్ధి కారణ మగును, ముఖ్యమగు సాధ్యము, లేక్క కర్తవ్యము కా 

నేర” దని యేరికి సాం పదాయికమతముగ నున్నదో, వారికి గీతల 
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యొక్క యీ సిద్ధాంత మెటులు రుచించును ? సన్న్యాసమార్గమున 

కంఠ గీతలయందు. గర్భయోగమునకు స్పష్టముగ నధికమహిమ 
చెప్పబడిన దను నీ విషయము వారి లక్ష్యములోనికి రానిది కాదు; 

కాని యిది సత్యమని యంగీకరించిన, తమ సం పదాయముయొక్క 

యోగ్యతకు న్యూనత యగునని స్పష్ట మగుచున్నది. కావున పంచ 

మా ధ్యాయారంభమున నర్జునుని (పశ్నయు నందులకు భగవంతుని 

యుత్తర మను నీ రెండును సరళములు సయుక్తి కములు స్పష్టార్ధము. 

లయినను వాని మార్గము నెట్లు చూపవలయునను విషయములో ' 

సాం|పదాయిక టీకాకారులకు బహుక్లేశము సంభవించినది. కారణ 

మేమి యన? సన్న్యాసము కర్మయోగ మను నీ రెండు మార్గములును 

స్వతం తము లని యంగీకరించిననే తప్ప యీ రెంటిలో నే మార్గము 
(శే్ట మను |పశ్నయే వెలువడదు. మణియు టీకాకారులు వక్షాణించి 

నటుల కర్మయోగము జ్ఞానమునకు( బూర్వాంగ మైనయెడల పూర్వాం 

గము గౌణ మనియు, జ్ఞానము, లేక, సన్న్యాసము శేష్ట మనియు. 

జెప్పనక్కటి లేకయే సిద్ధమగుచున్నది. మటియు నూతన [పశ్నము 

విచారించుటకు . గారణ “కేమియు నుండదు, కావున |[పశ్న తగినదని 

యంగీకరింతు మేని యీ రెండు మార్గములు స్వతం్యతములుగ నున్న 

వని యంగీకరింప వలసివచ్చును; మజియు నటులే యంగికరింతు 
మేని తమ సంపదాయమే ముఖ్యమగు మోక్షమార్ల మని చెప్పుటకు 

విరోధము వచ్చును. ఈ విషయమై యర్జునుని (పశ్నయే బాగుగ 

నుండలేదని సూచించి, భగవంతుని యుత్తరముయొక్క తాత్పర్యము 
సైతము నటులే యున్న దని నూచించుటకయి యీ టీకాకారులు 

. నిశ్చయించియున్నారు. కాని యింత యాటోపము. జేసినను, “కర్మ 

యోగముయొక్క యోగ్యత, లేక, మహత్ర త్వము విశేషము” (A. 

ap లి అను భగవంతుని యీ స్పష్టమగు నుత్తరముయొక్క వ్యాఖ్య 

యిష్పటికిని కుదురనే కుదురదు, కావున తుదకు “ కర్మయోగో విశి 
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ష్యతే తి కర్మయోగముయొక్క మహత్ర్వ మధికము. ఈ వచనము 

కర్మయోగిని కేవలము స్తుతి. జేయు నిమిత్తమై, అనయా: అర్ధవాదా 

త్మక మగుటచే భగవంతుని మతమునందును సన్న్యాసమార్షము ,శేస్ట 

ముగనే యున్నదని పూర్వాపరసందర్భ విరుద్ధముగ దమ మనస్సు 

చేతనే రెండవ కల్పన: జేసి యీ టీకాకారు లెటు లైనను తాము 

సమాధానమును జేసికొనుటకు( (బారంభించిరి (గీ.శాం.భాం౦. గట్ల; 

Bel, 2; 18. 11 చూడు. శాంకరభాష్యమునందే కాక రామానుజ 

భాష్యమునందు సైతము ఈ శ్లోకము కర్మయోగమును |బశంసించు 

చున్నది, అనగా; అర్ధవాదాత్మకమే యని యంగికరింప బడినది 

(గీ, రా. భా, ఫీ. 1). కారణ మేమి యన: రామానుజాచార్యుల వా 

రదై్వతి కాకపోయనను, వారీ మతమున భక్తి యనునది ముఖ్య 
సాధ్య మగుటచేం గర్భయోగ మనునది జ్ఞానయుక్న మగు భక్తికి సాధ 
నముగనే స్థిరపడుచున్నది (గీ.రా.భా, 8.1 చూడు, మూల[గంథము 

యొక్కయు, టీకాకారుల యొక్కయు సంపదాయములు వేర్వేఅగు 

టచే నీటీకాకారులు దమ మార్గములే మూల్మ్యగంథమునందు వర్ణింప. 

బడినవి యను దృఢజ్ఞానముచే నా (గ్రంథము పై టీక యొనర్చుటకు: 

బారంభించి రేని మూల గంథ మెట్లు తలకిం దగు నను విషయ 

మిందువలన వాచకు లెజటుంగ6 గలరు. “అర్జునా | నీ |పశ్నము 

నుంచిది గాదు”, అని శ్రీకృష్ణునకును, లేక, వేదవ్యాసులకును, సం 

స్కృృతమున స్పష్టశబ్బములతో, జెప్పుటకు రానేరదు కాబోలు! కాని 

యట్లు సేయక “కర్మయోగమే విశేష యోగ్యత గల” దని యనేక 
స్థలములలో స్పష్టముగం జెప్పియుండుటచే సం్యపదాయరీతిగ టీకా 
కారులు సేసిన పూర్వోక్తార్ధము సరళముగ లేదని చెప్పవలసివచ్చును; 
మజియు( బూర్వాపరసందర్భము( జూచితిమేని యూ యనుమానము 

“అనుమితిజఊహ) దృఢ మగును. కారణ మేమియన : గీతలయండే 

స్టాని కర్మసన్నా్యాసమును చేయక, జ్ఞానము గలిగిన పిదప పైత మనా 
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సక బుద్ధిచే6 దన సర్వవ్యవహారములను జేయుచున్నా6 డని యనేక 

స్థలములలో వర్ణింపబడినది (గీ. 2.64; 8.19; 8.25; 18.9 చూడు). 

స్టానముచేతను మోక్షము సిద్ధించునా ? యను విషయ మో స్థలమున 

శంకకు( దెచ్చుకొని, కేవల జ్ఞానముచేతనే సర్వకర్మములును దగ్గ 

మగుటచే మోక్ష్మపాప్తి యగును; మోక్ష్మపాప్తికిం గర్మావశ్యకత లేదు 
అని గీతార్గమును శ్రీశంకరాచార్యులవారు తమ భాష్యమునందు 
మొదట _ాసినారు. మణీయు సిందుండి “ఏ హేతువుచే గీతా 
తాత్సర్యముం బట్టి మోక్షమునకు, గర్మయొక్క యావశ్యకత లేదో, 

యా హేతువుచేతనే చిత్తము శుద్ధమగు నెడల గర్మలు నిరర్ధకము 

లగును. మజియు నవి స్వభావముచేతనే బంధకములు (అనయా: 

జ్ఞానమునకు విరుద్ధములుు అగుటచే, జ్ఞానపొప్తియైన పిదప, జ్ఞాని 

వానిని వదలవలయును నను నిదే మతము భగవంతునకు గీతల 

యందు గ్రాహ్యమని చేప్పవచ్చును ౫ అని యూహింపంబడినదధి. జ్ఞాన 

ప్రాప్తియైన పిదప జ్ఞానియు గర్మలను జేయుచునే యుండవలయు 

నను పక్షమునకే * జ్ఞానకర్మ సముచ్చయపక్ష ' మని నామ మగుటచే 

శ్రీశంకరాచార్యులచేం పై "పెం జెప్పంబడిన యుక్తి సాద మంతయు, దద్వి 

రుద్ధమగు ముఖ్యాక్షేపణగా నున్నది. ఈ యుక్తి వాదము మధ్వాచా 

ర్యులవారిచే సైతము న్వీకరింపంబడినది (గీ, మా. భా. 8.81 చూడు): 
కాని యీ యుక్షి వాదము మాకు సమాధానకారకముగను, నిరుత్రర 

ముగను లేదు. కారణ మేమియన; 1. కామ్యకర్మలు బంధ కములగుటచే 

జ్ఞానవిరుద్దము లయినను, అట్టి న్యాయము నిష్కామకర్మలకు సంబం 

ధింపధు. మజియు 2, జ్ఞానప్రాప్తియైన పిదప మోక్షమునకు కర్మ 
లక్కణ లేక పోయినను వేజొక బలవత్తరమగు కారణముచే, జాని 

జానసహితుండై నిష్టామకర్మలను జేయుట యావశ్యక మని సిద్ధించు 

టకు నా వాదముచే బాధ యేమియు రానేరదు. ముముక్ష వేలకు 

చిత్త శుద్ధిని గలుగణజేయుటయే యీ జగత్తున కర్మయొక్క ముఖ్య 

మగు నుపయోగముగ నున్నది; లేక, యిందుకే కర్మ లుత్సన్నము 
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లయినవి యని నుడువరాదు. కావున, మోక్షమునకేకాక, కారణాం 

తరమునకు స్వథధరానుసారముగ ప్రాప్తములగు కర్మ సృష్టియందున్న 

నిఖిల ప్యవహారములను, జ్ఞానిసైతము నిష్కామబుద్ధిచేం జేయుట 

యావశ్యక మని చెప్పవచ్చును. ఈ కారణము లెవ్యియో ముందీ (పక 

రణమున సవిస్తరముగ విచారింప(బడినవి. (పస్తుతమందు చెప్పున దే 

మనంగా : నన్న్యానముం గైకొనుటకు సిద్ధమైన యర్జునునకు నీ 

కారణములను చెప్పుటకొజ'ే గీతాశాస్త్ర ముపదేళింపంబడినది యగు 

టచే చిత్త శుద్ధ్య నంతరమున మోక్షమునకు. గర్మయొ క్ర యావశ్యకత 

లేదను నట్టి యుక్షివాదముచే గితలయందు సన్న్యాస మార్గమే [పతి 

పాద్యముగ నున్నది యని యనుమానించుటకు (అనుమితికి_ ఊహకు) 

సాధ్యము గాదు, జ్ఞానప్రప్తి యయిన పిదప సన్న్యాస్మాశమము. గై 

కొని కర్మలను వదలనే వలయునని శాంకరసం పదాయముయొక్క 

మతమై యున్నది. నిజమే కాని యంతమాాతముచే * గితయొక్క 
తాత్చర్యము సైత మిదియే మై యుండవలయును, లేక, శాంకరము, 

అదియును గాక మణీ యేదైనను సం్యపదాయ మనునదియే ధర్మ” 

మని మొదట పట్టువట్టి తదనుకూలమగు నిట్టి రీతినే యెటులైనను 
గీతార్థము సమన్వయించుకొన వలయునని చెప్పుట యుక్తము. 

జ్ఞానోత్పత్తి 2 యైన పిదపను; సన్న్యాసమార్గము నవలంబించుటకంశె 

కర్మయోగము నవలంబించుట యనునది యుత్తమపక్షముగ నున్నది 

అని గీతలయొక్క స్థిరమగు సిద్ధాంతముగ నున్నది. దానిని నీవు 

'వేటుసం[పదాయ మనినను సరే, లేక, వేటుగ పేరిడినను సరే, కాని, 

గీతలకు( గర్మయోగమే (శేష్ట మని యంగికార్యము. అయినను, 

సన్న్యాసమార్గము బొత్తిగ వదల వలయునని గీతలకు నితర మతము 
లను సహింపని సం్రపదాయానుసారి యగు నా|గహము లేకపోవు 

టచే సన్న్యాసమార్గ విషయమై గీతలయం దెచ్చట ననాదరబుద్ధి 
చూపగుడలేదు అను విషయమును బాగుగ గుర్తుంచుకొ నవలయును. 



94 గీతారహస్యము 

విపరీతముగ “సన్న్యాసము, కర్మయోగము నను రెండు మార్గములు 
సమానముగనే నిశ్ళ్శియసకరములు, అనగా మోక్ష పదములు, లేక, 

మోక్షదృష్టిచే సమానమైన మూల్యము కలవియెో” యని భగవంతుండు 

స్పష్టముగ జెప్పినాండు. మణియు ముందు “ఏకం సాంఖ్యం చ, 

"యోగం చయః పశ్యతి న పశ్యతి” _ఈ రెండు మార్గము లొకటియే 
అనంగా తుల్యబలము గలవిగనే యున్నవి యని యే రెజుంగుదురో 

వారే నిజమగు తత్త్వము .నెజింగినవారు (గీ. 5. క్ర, లేక, కర్మ 

యోగ మైనను దానియందు ఫలాశయొక్క సన్న్యానము చేయవలని 

వచ్చును. “న హ్యసంన్యస్త సంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన” 

(1.6.2). ఇటు లీ [పత్యేకమగు మార్గ్షములకు యుక్తిచేత శక్య 
మయినంతవజ'కే యేకవాక్యత చేసి చూపింపంబడినది. కాని జాన . 

ప్రాప్తి యయిన పిదప (తొలుత లేకపోయినను) కర్మసన్న్యాసమును 
జేయుట్క లేక, కర్మయోగమును స్వీకరించుట యను నీ రెండు 

మార్గములు మోక్షదృష్టిచే సమాన మయిన యోగ్యత గలవియే యై 

నను లోకవ్యవహారదృష్టిచే విచఛారించుచున్నప్పుడు సన్నా్యాసము బుద్ధి 

యందుంచుకొని, అనంగా బుద్ధిని నిష్కామముగ( జేసి, దేహేంది 

యముల ద్వారా లోకసంగవహా కారకమగు కర్మ నా మరణాంతము 

జేయుచునే యుండవలయును. ఈ మార్గమే యన్నింటియందు (శే్ట 

మైనది, కారణ మేమియన(గా: సన్న్యాసము, కర్మ యను నీ రెండును . 
మోక్షకారణములే యని భగవంతుడు నిశ్చయముగ నుపదేశించుటచే 

అదేరీతిని పిదప నర్జునుండు యుద్ధమునకు (బవర్తించెను. జ్ఞానికిని 

అజ్ఞానికి నుండు తారతమ్య మిధియే, కేవల శారీరకమగు అనగా ; 

ఇం|దియములద్యారా సంఘటిల్లు కర్మను జూచితి మేని యది జ్ఞానికి 

'యజ్ఞానికిని నొక్కటియేయై యుండును; కాని యజ్ఞాని దాని నాసక్త 

బుదిచేతను, జాని యనాసక బుదిచేతను జేయుచున్నారు (A. 8. జిల్, ధీ క్షు డీ 
గీతయొక్క యో సిద్ధాంతమే... 
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(పొజ్ఞస్య మూర్ధస్య చ కార్యయోగే 

సమత్వ మఖ్యేతి తను ర్న బుద్ధిః 

(అవిమార, b, b) 

_ జ్ఞానికీని మూర్గునకును కర్మలు సంఘటిల్లునేని దేహ మొక్కరీతిగనే 
[sa ఖు స్ 

యుండును, బుద్ధిమా[తము వేజుగ నుండును అని భాసకవి తన 

నాటకములో వర్ణించినాడు, 

సన్న్యాసమార్గావలంబు లగు కొంద జేకదేశీయులు “గీతల 

యం దర్జునునకు. గర్మలు చేయుమని యుపదేశించినది నిజమే కాని 

యర్జును డజ్ఞాని యగుటచే చిత్త శుద్ధికారకము లగు కర్మలనుజేయుట 

లోనే యతనీకి నధికార మున్నదని మనంబున నుంచుకొని, భగవం 

తుం డీ విషయమును నుపదేశించెను” అని చెప్పుదురు. నిద్ధావస్థ 
యందు. గర్మత్యాగమే (శేస్టమని భగవంతునకు సమ్మతి. అటు లగు 

నేని యర్జునునకు ఉన్సీ వజ్జానివిగ నున్నావు * అని చెప్పుచుండంగా, 

కఠోపనిషత్తునందు నచికేతు. డే రీతిని పూర్ణదుగు జ్ఞాన పాపి కావల 

యునని పట్టుపట్టైనో యటులనే యర్జునుడు సైతము పట్టుపట్టును. 

మజీయు నేతనికిం బూర్హజ్ఞానము నుపదేశింపవలసివచ్చును: మటియు 
నటులు పూర్ణజ్ఞానము నుపదేశించిన యెడల, యుద్ధమును వదలి 

సన్నాసనము( గెకొనును, దానిచే యుద్ధముయొక్క తన విధానము 

చెడిపోవును. ఈ భీళినేం దన యత్యంతపీయభక్తుని మోసగించుటకు 

శ్రీకృష్ణుడు గీతల, నుపదేశించెనని యర మగును. మటియు( గేవ 

లము తన సం పదాయమును సమర్థించుకొఅకు భగవంతుని మోద 

నత్యంత పియభక్తుని మోసపుచ్చి నను నిందమోప్పట శెవరు[పవృత్తు 

లయ్యెదరో యట్టివారితో నెట్టివాదము. జేయక మౌనముతోనుండుట 

(శ్రేయస్కరము. ఆనీ వజ్జానివి కావున గర్మను జేయుము” అని 

యర్జునునకు స్పష్టములగు శబ్దములచే( జెప్పుటకు భగవంతున క 

విధమయిన భీతియు నుండుటకు కారణము లేనందుననే, సామాన్య 
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జనులు దమయొక్క |భామక మగు యుక్తి వాదముచే మోసపొోం 

గూడదనియే యీ విషయమును జెప్పుచున్నాము. మజీయు నిందుల 

కర్జును( గ్రే యాటంకమునై న( జెప్పెనేని యతనిని అజ్ఞానిగ నిశ్చయిం 

చియే యతని చేతనే (పకృతిధర్మానుసారముగ యుద్ధము జేయించు 

సామర్థ్యము శ్రీకృష్ణున కుండెను (గీ. 18.18 మజియు 5 చూడు). 
కాని యట్లు చేయక, జ్ఞానవిజ్ఞానములనే పలుమాటులు చెప్పి (A. 7.2 

9. 1; 10. 1; 18 2; 14. 1). పదునైదవ యధ్యాయము తుద “ఈ 

శాస్త్రము నెలఖుంగుటచే మనుజు(డు జ్ఞుతయు( గృ తార్థుండు నగును *. 

(A. 15.20) అని భగవంతుం డర్జునునకు( జెప్పినాండు. నుజీయు నీ 

రీతిగ నతనిని పూర్ణజ్ఞానిని జేసిన పిదప నతని యిష్టము ననుసరిం ' 

చియే యుద్ధము జేయించెను (A. 1౪. 68). దీనివలన జ్ఞాని జ్ఞాన 
(పాపియెన పిదప సైతము నిష్కూమకర్మలను జేయుచుండుట యను 

పక్షమే సర్వోత్తమ మని, భగవంతుని యభిపాయ మయినటుల 
స్పష్టముగనే సిద్ధమగుచున్నది. ఇంతియె కాక యర్జునుని కేవల మ 

జ్ఞాని యని చెప్పినను, అతనికి భగవంతు( డొనర్చిన యుపదేశమును 
సమర్థించుటశైై, భగవంతుడు, ఏ జనకాది ప్రాచీన కర్మ యోగుల 

యొక్కయు, పిదప తనయొక్కయు దృష్టాంతముల నిచ్చెనో, యవి 

యన్నియు నజ్ఞానికే యిచ్చెనని యెప్పుడును చెప్పుటకు సాధ్యము 
కానేరదు. కావున సాం పదాయికుల యా గహముచే (పట్టుదలచే) 

నగు నీ శుష్కకోటీ క్రమము (వాదము) నన్నివిధముల ననుచితము, 
త్యాజ్యము ననియు, జ్ఞానయుక్షమగు కర్మయోగమే గీతలలో నుప 

దేశింపంబడినది యనియు చెప్పుట న్యాయ్యముగ నుండును. 

మంచిది. జ్ఞానము కలిగిన పిదప సిద్ధావస్థయందును, కర్మ 
త్యాగము (సాంఖ్యము), కర్మయోగము (యోగము), అనునీ 
రెండు మార్గములు మన దేశముననే కాక యితర దేశములయందు 

సైతము ఫూర్వాపరముగం (బవర్శించుచు వచ్చుచున్న ట్లింతవటికు 
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నిరూపింపంబడినది. మణియు 1. ఈ రెండు మార్గములు స్వతంత 

, ములు తుల్యబలములుగ నున్నవి, ఒకటి రెండవదాని యంగము 

* కానేరదు. 2. వీనిలో గర్భయోగమే మిక్కిలి | శేయస్కరమగును,_ 

"అని గీతాశాస్త్రముయొక్క యీ విషయ సంబంధములో, నే ముఖ్య 

నుగు రెండు సిద్ధాంతము లేవి గలనో యవి స్పష్టముగ నున్నను, 

. సొం[పదాయిక “టీకాకారులు, వాని నేల? యెట్లు? విపర్యాసము( 

జేసినా రనువిషయమును స్పష్టపణచుటకైై యీస్టస్తావన యంతయు; 

జేయవలసి వచ్చినది. ఇప్పుడు సిద్ధావన్ధ యందును గర్మత్యాగము 

వేయుటకంకు నిష్కామబుద్ధిచే నామరణాంతము. గర్మలను జేయుట 

యనుమార్లమే (కర్మ యోగమే) యధికశ్రేయస్కర మని (పస్తుత 
[పకరణమందున్న ముఖ్యవిషయమును నిద్ధింపంజేయుటకు గీతల 
యందు వాయ(బడిన కారణముల నిరూపించెదము. వీనిలో గొన్ని 

విషయములు ' సుఖదుఃఖవివేక |పకరణమునందు సర్షింపంఖడినవి, 

కొని యీ వివేచనము బొత్తిగ సుఖదుఃఖములను గుజించియే చేయ. 

బడియుండుటచే నక్కడ ని విషయము పూర్ణముగ( జర్చింపంబడ 

లేదు. కావున నీపకరణ మిందునకయి స్వతర్మితముగ నారంభింప 

బడినది. వైదికధర్మములకు. గర్మకాండ మనియు, జ్ఞానకాండ 

మనియు రెండుభాగము లుండుటచే వాని యందుండు భేదము 

వెనుకటి [పకరణమున. జెప్పంబడినది. వానిలో గర్మకాండమందు, 

అనయా: (బాహ్మణాది (శౌత్మగంథములయందు, (పతిగ్భహన్థుండు._ 

వాండు వ్రాహణుండై నను, లేక క్షతియు(డై నను... నగ్నిహోతము( 

జేయుచు జో తిష్టో మాదియజ్ఞ యాగములను దన తన యధికారాను 

సారముగం జేయవలయునని యాజ్ఞ యందుండుటచే, వివాహమాడి 

(పతిమనుజు(డును వంశ వృద్ధి జేయుట సైత మతనికిం గర్హవ్య మని 

స్పష్టముగ వచనము లున్నవి. ఉదాహరణము ; “ఏీతద్వై జరావర్యే 

న్యతం య దగ్నిహో[తమ్ ”_ అగ్నిహోతరూప మగు నీ స్యతము 
భు గీ 11-7 



08 గీతారహస్యము 

నడిపీంపవలయును (శబా. 12,411); “పజాతంతుం మావ్యవచ్చే 

త్స _ వంశవిచ్చేదమును జేయకుము (వంశమనుస్తూతముం 

(దెంపకుము)_ (తై.ఉ. 1.11.1). లేక, “ ఈశావాస్యమిదం సర్వం” 
 జగత్తునందున్న దంతయు. బరమేశ్వరునిచే నధిష్టింపబడినది. 

అనయా: “నాది గాదు అతనిది? యని తెలిసికొన వలయును 

మణియు నీ నిషా మబుద్ధిచే... ' 

కుర్వ న్నే చేహ కర్మాణి జిజీవిషే చృతం సమాః, 

| ఏవంత్వయి నాన్యథేతో2 సిన కర్మ లిప్యతే నరే, 

కర్మలనుజేయుచు నే నూజువత్సరములు : (అనంాం బురుషా 
యుర్జాయము సమాప్పియగువజకు (బతుకుటకు నిచ్చ గింపవల 

యును. 'వీవం, అనలా నీ యీశావాస్యబుద్ధిచేం గర్మలను జేసెనేని 

యా కర్మలయొ క్ర లెపము(బంథమ్బు, నీకు (అనంగా: పురుషునకు 

తగులదు. ఇది తప్ప ఈ లేపము (అనంగో బంధనము). దప్పించు 

కొనుటకు మజియొక మార్గము లేదు” = (ఈశ 1 మజియు గి; 

మొదలగు వచనములు చూడుము. కాని కర్మకాండలో నుండి జ్ఞాన 

కాండలోనికి వచ్చితి మేని “(బహ్మవి దాప్నోతి పరం”... (బ్రహ్మ 

జ్ఞానముచే మోక్షము లభించును (తై. 2. 1). “నాన్యః పంథా విద్య 

చతేజయనాయ 7 జ్ఞానము. దప్ప మోక్ష్య::'పికి 'రెండవమార్గము లేదు 

(శ్వే: 8.8); “పూర్వే విద్వాంనః పజాం న కామయన్తే కిం |పజయా 
కరిష్యూామో యేషాం నో ఒయమాత్మాఒయం లోక ఇతి తే హస్మ 
పుత్రేషణాయా శ్చ విత్తేషణాయాశ్ళలో కేషణాయాశ్చ వ్యుక్ణాయాథ 
భిక్షాచర్యం చరన్ని"_ (ప్రొచీను లగు జ్ఞానులకు పుత్రాదులయొక్క 

యిచ్చ శేమిచే, శే హేతువుచే సర్వలోకములును మా యాత్మయే 

యెనవో, యా హేతువుచేతనే మాకు (రెండవది (పజ యేల కావల 

యును?” అని యిట్లు చెప్పి, సంతతి, సంపత్ని-స్వర్షాది లోకములలో 

దేనియొక్క యీషణను (అనలా; ఇచ్చను) నుంచక దానియం 
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దుండి నివృత్తులైన జ్ఞా జ్ఞానులు బొత్తిగ భిక్షాటనము( జేయుచు దిరుగు 

చున్నారు (బృ 4-4. [2 మజీయు శీ.ర. 1; లేక్క ఈ రితిగ విరక్తు( 

డయిన పురుషునకు మోక్షము లభించుచున్నది (ముం, 1.211), 

లేక్క తు“కు “యదహారేన విరజేత్ తదహరేవ |పవజేత్ ” _ వీ 

నిమిషమున బుద్ధికి విరక్తికలిగెనో యా నిమిషముననే నన్న్యసింప 
వలయును; (జాబా, 4) ఇట్లు విరుద్ధపక్షము లగు వచనములు వెదిక 

(గంథములలో స్పష్టముగః గాన్పించుచున్నవి. ఈ |వకారముగ 

శేదాంతములో ద్వివిధముగ నుండుటచే (మ.భా.శాం. 240.6) 

(వృత్తి నివృత్తులలో, లేక, కర్మయోగ సాంఖ్యములలో |శేష్టమగు 

మార్గ మేది యని నిర్ణయించుటకు, రెండవసాధన మే మయిన 

నున్నదా? లేదా? యని విచారించుట ౧రూవశ్యకము. అచార 
మనంగా శిష్టుల వ్యవహారము, పరిపాటి, లేక, ఆచరణము. అది 

యొట్టున్నదో దానినిం జూచి యీ విషయము నిర్ణయించుటకు శక్య 
మయి యుండును, కాని యీ విషయములో" శిష్టాచారము సైత 

ముభయవిధముగ నున్నదని కాన్సించుచున్న ది. శుకులు, యాజ్ఞ్య 

వల్కులు మొదలగు వారు సన్న్యాసమార్గమును; జనక, శ్రీకృష్ణ, 

జై గిషవ్యులు మొదలగు జ్ఞానులు కర్మమార్గము నవలంబించి రనియు 

నితిహాసములవలన స్పష్టమగును. ఈ యభిప్రాయముచేతనే “తుల్యం 

తు దర్శనం” —_ అచారదృష్టచే నీ సీ రెండుమార్షములును దుల్యములు 

గనే యున్నవి (వే, సూ. లి4, ఫ్రీ యని సిద్ధాంతపక్షము నందున్న 

కోటీ|కమములో బాదరాయణాచార్యులవారు సెప్పియుండుటచేఎ 

వివేకి సర్వదా ముక్తః కుర్వతో నాసి రరృతా,. 

అలేపవాద మా(్రిత్య |శ్రీకృష్ణజనకౌ యథా, 

_. పూర్ణముగ [బహ్మజ్ఞాని యైనను నర్వకర్మలను జేసియు శ్రీకృష్ణ 
జనకులవలె నకర్తయు, నలిప్తండును, సధ్వదా . ముక్తుం.డుగనే 
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యున్నాడు అని స్మృతివచనమందు సైత మున్నది, * అటులే 

భగవద్గీతయందు, మనువు, ఇక్ష్వాకువు మొదలగు కర్మయోగుల 

పరంపర జెప్పిన పిదప “వనం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మపూరై షరపి ముము 

క్తుభిః”_ దీని నెణింగి జనకాదో జ్ఞానులు కర్మ నొనర్చిరి ( గి, ర్న, 15) 
యని చెప్పుబడియుండుటచే, జనకుండే కాక యీ ము? 

ననేకులు కర్మ నొనర్సిరి యని యితరోదాహరణములు యోగ 

వాసిష్టమునందును భాగవతమందును జెప్పంబడినవి (యో. ర్. 79; 

భాగ, 28.4845). జనకాదులకు పూర్ణ|బహ్మజ్ఞానము. లేదని ఎవ 

రైనను శంకింపవచ్చును. అయినను వీ రందటు జీవన్ముక్తులుగనే 

యున్నారని యోగవానిష్టమునందు స్పష్టముగం జెప్పంబడినది. 

మజీయు యోగవానిష్టమునందే కాక మహాభారతమునందును 

వ్యాసులవారు తన .పుత్తు9( డగు శుకుని మోక్షధర్మములను బూర 

ముగ దెలిసికొనుటకై తుదకు బట్టుదలతో జనకునియొద్ద కంపినటు 
లున్నది (మ, భా, శా. శ్; యో, ఓ 1. చూడు). ఈ తీరుననే 
యుపనిషత్తులయందు నశ్వపతి యను కేకయరాజు ఉద్దాలకబుపికిని 

(భాం, 511. +24), మణీయు శాళీరాజగు నజాతశతువు గార్జ్యుండగు 
బాలాకికిని (బృ. 2.1) (బహ్మ జ్ఞానమును దెలిపినటుల' కథలున్న వి. 

అటుల నశ్వపతి లేక, జనకుడు గాజ్యారంభము మొదలుకొని 

కర్కత్యాగరూ పసన్యాసమును గైకొనినటుల నెక్కడను వర్ణింపంబడ 

లేదు. దీనికి విపరీతముగ జనకసులభాసంవాదమున జనకుడు 
“నేను ముక్తసంగుండ నై యాసక్తి నుంచక రాజ్యము6 జేయు 

చున్నాను. మటియు నాయొకహన్నము గంధముచే* బూయంబడి 

నను, రెండవహాస్తము శస్త్రముచే ఖుడింపం బడినను నాకు సుఖ 

| * ఈ వచనము స్మృతులలో నున్నదని యానందగిరిస్వామి, కఠోపని 
షత్తుపై (ఓ 19) నున్న కంకర భాన్యటీకయందు (వాసియున్నాండు. ఈ వచన 

. మే స్మృతియండును మాకు గాన్సింసదు 
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దుఃఖములు సమానములుగనే యున్నవి” అని యీ మొదలగు తన 

స్థితిని వర్ణించి (ముభా.శాం, 820.80) పిదప సులభతో నిట్టు_ 

మోక్షే హి (తివిధా నిష్టా దృష్టా ఒస్య్యై ర్మోక్షవిత్త మైః, 

జ్ఞానం లోకోత్త రం యచ్చ సర్వత్యాగశ్చ కర్మణామ్. 

జ్ఞాననిష్టాం వద న్న్యైకే మోక్షశాస్త్రవిదో జనాః, 

కర్మనిష్టాం త థై వాన్యే యతయ స్ఫూక్ష్మదర్శినః. 

[హా యోభయ మపే ప్యేవం జ్ఞానం కర్మ చ కేవలమ్, 

తృతీయేయం సమాఖ్యాతా నిష్టా తేన మహాత్మనా, 

(మ.భాశాం, 820.88) 

_ మోక్ష పాపి కొఅకు మూడు విధములగు నిష్టలను మోక్షశాస్త్ర 

వేత్తలు నుడువుచున్నారు. lL జ్ఞానము సంపాదించి సర్వకర్మలను 

వదలుట; దీనినే.కొందటు మోక్షశాస్త్రజ్ఞులు జ్ఞాననిష్ట యని చెప్పుదురు, 

స. అటులే యితరమగు సూక్ష్మదర్శులగు జనులు కర్మనిష్టను జెప్పు 

దురు కాని, జ్ఞానము, కేవల కర్మ, యను రెండు నిష్టలను వదలి 

ఫీ, యీ మూండవదగు (అనంగా; జ్ఞానముచే నాస క్రిం బోంగొట్టుకొని 

కర్మనుజేయుట నిష్టయే (నాకు) ఆ మహాత్ములచే (పందశిఖా 

చార్యులచే వక్కాణింపయుడినది. _ నిష్టాశబ్దమునకు సామా 

న్యార్థము కడపటిస్టితి, అధారము, లేక, యవస్థ యగును. కాని యీ 
స్థలమందును, గితలయందును నిష్టాశబ్బమునకు “ఏ విధమయిన 

యాయుఃశ్షేపణముచే౬ దుదకు మాక్షము లభించునో యా యాయుః 

క్షేపణముయొక్క మార్గ” మని యర్థము వివక్షిత మగుటచే అయుః 
'క్షేపణ మనయగా తా నున్నంతవజకు 'హెచరించు విధి. గీతలపైనున్న 

శాంకరభాష్యమునందు సైతము నిష్టా==అను ష్టేయ తాత్సర oem 
చ జై! నా 
KA [ద రే fy న 

స్య 

యావజ్జీవ మేది యనుష్టేయమో అనంగా: ఏది య గ్రే 

నదో, దానియందు తత్పరత, అనయా; నిమగ్ను య వ 
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యనియే యర్థమును జేసికొనవలయును. యావజ్జీవము నాచరణీయ 

ములగు నీ మార్గములలో జైమిన్యాది మొమాంసకులు జ్ఞానమునకు 

మహత్త్వము నీయక యజ్ఞాదికర్మలను జేయుట మ్మాతముచేతనే 

మోక్షము లభ్య మగునని నుడివిరి. 

ఈజానా బహుభిః యజ్ఞైః [బ్రాహ్మణా వేదపొరగాః, 

.శాస్త్రాణీ చ్యేత్పమాణం స్యుః (ప్రాప్తా స్తే పరమాం గతిమ్. 

కారణ మేమి యన: అటు లంగీకరింపకపోయితి మేని 

శాస్త్రముయొక్క అనయా: వేదముయొక్క యాజ్ఞ వ్యర్థ మగునని 

(పతిపాదింప( బడినది (జై. నూ, 5, ఓ, 28 పెన శాబరభాష్యముం 

జూడుము); నుజీయు నుపనిషత్కారులును, బాదరాయ ణాచార్యుల 

వారును సర్వయజ్ఞ కర్మలను గౌణము లని నిశ్చయించి కేవల 

జ్ఞానముచే మోక్ష పాప్తియగుననియు, జ్ఞానము తప్ప మజీి దేనిచే 

నైనను మోక్షము లభించుట శక్యము కానేర దనియు సిద్ధాంతమును 

చేసినారు (వే, సూ, శ్రీ. 4. 1, జి. కాని యీ రెండు నిష్టలు గాక 

యానక్తి విరహిత మగు కర్మలను జేయుటయను మూండవనిష్ట పంచ 
శిఖునిచే (స్వయముగ సాంఖ్యమార్గములో నున్నవాండయిననుు) 

తనకు? జెప్ప (బడినది యని జనకుడు వక్కాణించెను. “రెండు 

నిష్టలును గాక?” యను వచనమువలన నీ మూ(డవనిష్ట వూర్వమునం 

దయిన రెండునిష్టలలో నే నిష్టకు నంగము గాదు, అనగా స్వతంత 

ముగనె వర్ణింప( బడినటుల స్పష్టముగ నున్నది, వేదాంతస్యూతము 

లలో సైతము (వే. సూ. 84,8285) జనకునిచే |గహింప(బడిన 

యో మూండవనిష్ట నిరూ పీంప(బడినది. మజియు భగవద్గీతయందును 

జనకునిచే |గహింపథుడిన యీ మూండవనిష్టయే తుదవటికు భక్తిని 

_ సంబంధింపంజేసి (పఠిపాదింప(బడినది; కాని మొ మాంసకులయొక్క 

కేవలము, అనగా జ్ఞానవిరహితమగు, కర్మమార్షము మోక్ష పదము 
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గామిచే కేవలము స్వర్గ్యపదముగనే యున్నదని గీతలయొక్క 
సిద్ధాంతము (A. 242.44; 9.21). ఈ హేతువుచే నే మార్గము మోక్ష 

(పదముగాదో దానిని నిష యనుటకు సాధ్యము కానేరదు, కారణ 

మేమి యన: దీనిచే దుదకు మోక్షపాప్తియగునో యా మార్షమునే 
నిష్టయని చెప్పవలయు నను వ్యాఖ్యాన మందటికు నంగికార్యమే, 

కావున నందటి మతములను సొమాస్యముగ ననువదించునపుడు, 
జనకుడు మూడు నిష్టలను జెప్పియుండినను మోమాంసకుల 

యొక్క కేవలమైన, అనయా, జ్ఞానవిరహితమైన,. కర్మమార్లనిష్ట నీ 

వర్గములో నుంచి తీసి వైచి సిద్దా ౧తస క్షమున స్థిరముగ నుండెడు 

నిష్టలే గితయొక్క మూ(డవయ ధ్యా యారంభమున వర్ణితమైనవి 
(గీ. 8.8). కేవల జ్ఞానము (సాంఖ్యము), జ్ఞ జానయుకమగు నిష్టామ 

కర్మయు (యోగము) నీ రెండును ఆ నిష్ట లగును, మణీయు సిద్ధాంతీ 

కరింపంబడిన రెండు నిషస్టలతోను మూండవది యగు (జనకుని రీతిని 

మూండవది యగు) నిష్టను సనుర్ధించునిమిత్త మయి “కర్శణైవ సొ నం 

సిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః”_ జనకుండు మొదలగు వా 'రేరీతిని కర్మ 

లను జేయుచు సిద్ధిని పొందిరో (గీ. 8.80) యని (ప్రాచీనమగు సిద్ధాం 
తము చెప్పబడినది. జనకుడు మొదలగు రాజర్జుల విషయమును 

వదలినను వ్యాసులవారు విచితవీర్యునివంశము నుద్ధరించు నిమిత్తము 

ధృతరాష్ట్ర పొండువులను కే తజులగు పుత్రులను బుట్టించిరి, మణియు 

మూ(డు వత్సరము లెడతెగని పరిశ్రమ యొనర్సి జగత్తు నుద్ధరించు 

నిమిత్తము మహాభారతమును (వాసిరి, ముజీయు కలియుగమున 

స్మార్తమును, అనంగా సన్న్యాసమును శ్రీ శంకరాచార్యులవారును 

దమ యసామాన్యమగు జ్ఞానోద్యోగములచే, ధర్మసంస్థాపనను జేసిరి; 

ఇది యెల్ల రెజింగిన విషయమే. నిశేషముచెప్ప నేల? |బహ్మదేవు(డు 
స్వయముగం గర్మలను జేయుటకు |బవర్తించినప్పుడె. సృష్టా్యరంభ 

మయినందున, మూల్మబహ్మవలన మరీచ్యాది సప్తమానసపుత్తు 
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లుత్సన్ను లై, వారు సన్నా్యసముం గైకొనక సృష్టిక మమును నడిపిం 

చుటకయి యామరణాంతము (పవృత్తి మార్గమునే యవలంబించిరి. 

మజియు సనత్కుమారుండు మొదలగు రెండవ సప్త మానసవుత్తులును 

బుట్టినది మొదలు విరక్తులే యై, నివృత్తి మార్షములోని వారై నట్లు 

మహాభారతమునందున్న “నారోయణీయ ధర్మనిరూపణలో వర్ణింపం 

బడినదని పైన జెప్పంబడియే యున్నది (మ.భా.శాం. 889 మటీయు 

840). (బ్రహ్మజ్ఞాని యగు పురుషుడు, లేక, (బ్రహ్మదేవుడే లై యెనను 

. గర్మలను జేయుచుండుట యను [పవృత్తి మార్గము నేల స్వీకరించు 

నను దానికి వేదాంతస్మూతములలో “ యావదధికార మవస్థితి రాధి 

కారిణామ్”...ఎవరికి నే యధికారమోశ్వరనిర్మితమో యది పూర్ణమగు 
పర్యంతము కార్యమున నుండి విముక్తి కానేరదు (వే, నూ, లి 9 .82)+ 

ఈ రీతిగ నుపపత్తి స సెప్పంబడినది, "ఈ యుపపత్తిని పిదప పరీక్షించె 

దము. ఉపపత్తి యెట్లున్నను జగత్తుయొక్ల యారంభము. మొదలుకొని 

(బహ్మజ్జానులలో( గొందజు (పవృత్తిమార్షావలంబు లని, కొందలు 

నివృత్తి మార్గావలంబు లని రెండు పక్షములవారున్నారను విషయము 

నిర్వివాదముగనే యున్నది; దానివలన వీనిలో |శేష్టమేది యని యీ 

నిర్ణయమునుండియే నిర్ణయించుటకు సాధ్యము కొనేర దనియు స్పష్ట 
మీగుచున్నది. కాని పూర్వాచార మో తీరుస ద్వివిధ మగుటచే( గవ 

లాచారమున నుండియే, నివృత్తి | శేష్టమైనదా? లేక (పవృత్తి (శేష్ట్ర 

మైనదా? యని సిద్ధాంతీకరించుటకు సాధ్యము కాకపోయినను గర్భో 

బంధమున నుండి విముక్తుండయిననే కాని మోక్షము లభింపదని నిర్వి 

వాదముగ నుండె నేని, జ్ఞానప్రాపియైన పిదప తృష్ణామూలకమగు 

కర్మలయొ క్ర బంధనమును శళ్యమయినంత త్వరలో (దెంపి వైచు 

టయే శ్రేయస్కరము, అని కల్యాణమార్గము నందున్న జనులయొక్కు 

కోటీ కమ మయియున్నది, మహాభారతమునందున్న శుకానుశాస 

నమున-దీనినే శుకాను[పశ్న మనియు. జెప్పుదురు, సన్న్యాసమార్గమే 

(వతిపాదింపం 'బడియున్నది, అచ్చో ఢ్రీశుకులవారు. 
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య దిదం వేదవచనం కురు కర్మ త్యజేతి చ, 

కాం దిశం విశయా యాంతి కాం చ గచ్చంతి కర్మణా. 

_ వేదము కర్మలను వదలు మని చెప్పుచున్నది, నుజియు+€ గర్శ్మ 

అను జేయు మనియు. జెప్పుచున్నది; కాని విద్యచేం అనంగా, కర్మ 

విహీనమగు జ్ఞానము చేతను, 'కేవలకర్మ చేతను, నేమి గతి లభించును 

ఇది నాకు జెప్పుము (శాం. 240.1) అని వ్యాసులవారి నడిగిన 

పిదప నతనికి నుత్తర మిచ్చుచు శ్రీవ్యాసులవారు.__ 

కర్మణా బధ్యతే జంతు; విద్యయా చ్ [ప్రముచ్యతే, 

తస్మాత్కర్య న కుర్వన్మి యతయః పారదర్శినః. 

«(₹0, 240. =) 

_ కర్మచే( (బాణీ బంధింపసయలుడును, మణియు విద్యచే ముత్తు 

డగును. కావున నెవరు పారదర్శులగు (పారంగతు లగు యతులో, 

లేక్క సన్నాసులో వారు కర్మలను జేయరు అని నుడివిరి, ఈ 
శ్లోకముయొక్క (పథమచరణము వెనుకటి |పకరణమున నాచే 

చర్చింపం'బడినది. “కర్మణా బధ్యతే' జంతుః విద్యయా చ [పము 

చ్యతే. * ఈ సిద్దాంతవిషయమై యేమియు వాదము లేదు. * కర్మణా 

బధ్యతే” అనంగ, జడము, లేక, యచేతనమగు కర్మ మెవరిని బంధిం 

పం జీేయదు, మజియు వదలియు వేయదు? మనుజుడు ఫలాశచే, 

గాని తన యాసక్షిచేం గాని కర్మయందు బద్ధు( డయినా(డు, ఈ 

యాసక్షి వదలిపోయిన యెడల నతడు కేవేల బాహ్యేందియము 

అచేం గర్మం జేనీనను ముక్తు(డె యగును అని తేలునట్టు నచ్చో, 

జూపింపలుడినది. ఈ యర్ధమునే మనస్సున నుంచుకొని యభ్యాత్మ 

రామాయణమునందు (2.4.42) రామచందు(డు లక్ష్మణునకు__ 

[(ప్రవాహపతితః కార్యం కుర్య న్నపి నలిష్యతే; 

బాహ్యే సర్వత కరృత్వ మావహ న్నపి రాఘవః 
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- శర్మమయ మగు సంసారముయొక్క |పవాహములో( బడినను 
మనుజుడు, బావ్యూములు సర్వ! పకారములు నగు కర్మలను చేసినను, 

అలిప్తండుగనే (సంబంధము లేనివానివలె యుండుచున్నా(డు అని 

చెప్పెను. అధ్యాత్మశాస్త్రము యొక్క యీ సిద్ధాంతమును బాగుగ 

గమనించితి మేని కర్మము దుఃఖమయ మనియు, దానిని వదలుట 

యావశ్యకము కాదనియు, మనస్సును శుద్ధమును సమమును జేసి 

కొని, ఫలాశవదలె నేని సర్వకార్యము లగునని కన్పట్టుచున్నది. 

కావున జ్ఞానమునకు నేమియు విరోధముండ నేరదని తాత్పర్యము, 

ఈ హేతువుచేతను గీతయందు “ తస్మాత్కర్మ న కుర్వంతి *_కావున 
కర్మలను జేయరు అను వాక్యమునకు మారుగ_ 

తస్మా త్మర్మ ను నిస్చ్నేహా యే కేచి త్పారదర్శినః. 

(అశ్వ. 51488). 

= కావున పారదర్శి యగు పురుషుండు కర్మలయం దాస క్రి యుం 

చండు అని వాక్యము లుండుటచే( దత్ప్చూర్వమున_ 

కుర్వతే యే తు కర్మాణి శ్రేద్దధానా విపశ్చితః, 

అనాశీ ర్యోగసంయుక్తా స్తే ధీరాః సాధుదర్శినః. 

(అశ్వ. 50.8, 1). 
వీ జ్ఞానులు (శ్రద్ధతో ఫలాశ నుంచక (కర్మ- -) యోగ మార్లము 

నవలంబీంచి కర్మలను జేయుచున్నారో ళో సాధుదర్శు లయి 

(బాగుగ నేజింగినవారుగ) యున్నారు అని కర్శ్మయోగమార్గము 

బాగుగ (బతిపాదింపయిడినది. ఆ రీతిన. 

య దిదం వేదవచనం కురు కర్మ త్యజేతి చ, 

_ ఈ పూర్వార్థమును సంబంధీంచియే... 

తస్మాద్ధర్మా నిమాన్ సర్వా న్నాభిమానాత్సమాచరేత్.' 

_ వేదము కర్మలను జేయుము, మజియుః గర్మలను వదలుము 

అని రెండు (పకారములుగ( జెప్పుచున్నడి, కావున. (కర్భృత్వము 
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యొక్క అభిమానము నొందక మనము మన సర్వకర్మలను జేయ 

వలయును (వన, 2.87) అని యరణ్యపర్వమున శౌనకులు యుధిష్టిరు 

నకు నుపదేశించిరి. శుకానుపశ్న మందును. 

ఏషా పూర్వతరా వృత్తికి (వాహ్మణన్య విధీయతే, 

జ్ఞానవా నేవ కర్మాణి కుర్వన్ సర్య|త సిధ్యతి, 

(ము,భాశాం. 287.1; 284.89) 

- జ్ఞానవంతు(డై సర్వకర్మలను జేయుచునే సిద్ధిని సంపాదించుట 

బ్రాహ్మణునకు( బూర్వముకంశు పూర్వమగు (పూర్వతర) వృత్తిగ 
నున్నది అని వ్యాసులవారు శుకునకు రెండు పర్యాయములు స్పష్ట 

ముగ జెప్పినారు. “జానవానేవ ౫ యను వదముచే జ్ఞాన్నపాప్తి 

యయిన పిదప జ్ఞానయుక్తములగు కర్మలే యిచ్చో వివక్షితములని 
స్పష్టముగనే యున్నది. 'రెండు పక్షములందున్న యీ వచనములను 

నిష్నక్షపాతబుద్ధితో శాంతముగ విచారించితి మేని * కర్మణా బధ్యతే 

జంతుఃపల ఈ కర్మత్యాగపర మగు నను మాన మొక్కటియే వెలువ 

డదు. అందుచే “ తస్మాత్కర్మను నిస్సేహః*__ కావున కర్మలయం 

దాసక్తిని యుంచరు. ఈ నిష్కామబుద్ధిచే కర్మలను జేయుట యను 

రెండవ యనుమానము సైత మంత యోగ్యత గలదియే యని సిద్ధ 

మగుచున్నది; ఈ రీతిగ నీ రెం డనుమానములను మేమే కల్పించుట 
లేదు. స్పష్టముగ వ్యాసులవారును ఈ యర్ధమునే (వాసిరి, ' 

ద్వా నిమా వథ పంథానా యస్మిన్ వేదాః (పతిష్టితాః, 

(పవృత్తి లక్షణో ధర్మః నివృత్తిశ్చ విభాషిత8. * 

మ. భా. శాం. 240.6 

* ఈ శ్లోకము నందలి నాల్గవ చరణమునకు *నివృత్రి శ్చ విభావితః ” 

అనియు పాఠాంతరముగలదు. ఏ పాఠము నంగీకరించినను మొదట 'ద్వావిమౌ 
అని యంగీకరించి 'యుండుటచే సీ రెండుమార్గనులు స్వతంతము లైనవే 

మను విషయము నిర్వివాదముగ నున్నది, 
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౬ సమానముగ వేదాధారము( గలిగిన యే రెండు మార్గములు 

న్నవో వానిలో మొదటిది (పవృత్తిపరమగు ధర్మను. రెండవది నివృత్తి 

(అనగా: సన్న్యాస్థ పరమగు ధర్మము అని ఈ శుకాను[ పశ్నము 

నందలి శ్లోకమున స్పష్టముగ6 జూపింపయిడినది, అటులే నారాయ 

శీయధర్మములలో సైత మో రెండు మార్గములనే వేర్వేజుగ (స్వతం 

| [తముగ్ర సృష్టా్యరంభము న నుండియు. వచ్చుచున్నటుల వర్ణింప 

బడిన దని వూర్వమునందే చెప్పియున్నాను. ' కాని మహాభారతము 

నందు |పసంగానుసారముగ నీ రెండుమార్గ్లములు వర్ణి ంపబడియుండు 

టచే( |బవృతి, మార్గమునువలే నివృత్తి మార్గమును సైతము సమర్థించు 

వచనములు నా మహాభారతగంథమునందే కాన్సించుచున్నవి; “నటీ 

యు గీతల పైనున్న సన్న్యాసమార్గీయ టీకలలోనివి (అనగా ; నివృత్తి 

మార్గముయొక్క వచనములే) ముఖ్యము లని తెలిపి అవి దప్పు రెండవ 

మార్గమే వేనటులును, అటులుండిన నది గౌణము(అనంగా: సన్న్యాస 

మార్గమున కంగముగ నున్నదనియు (పతిపాదించుటకు.|బయత్నిం 

చుచున్నారు. కాని యీపతిపాదనము సాం్యపదాయికుల యా్యగహ 

మూలమైనదిగ నున్నది. అందుచే గీతార్థము సరళముగను, స్పష్టముగ 

నుండినను (పకృతకాలమునం దది దుర్చోధమైనది. “లో 'కేఒస్మిన్ 

ద్వివిధా .నిష్టా* (గి, శే. శ్ర) అని గీతలయందున్న యీ శ్లోకముతో 

సమాన మయినదియే “ద్వా విమా వథ పంథానౌా*” అను శ్లోకము 

సమానముగనే యున్నది. అనయా: రెండు తుల్యబలముగల మార్గము 

లిచ్చో చెప్పుటకు కారణమై యున్నది యని స్పష్ట మగుచున్న ది. కాని 

యౌ స్పష్టమగు నర్ధమునను. గాని లేక, పూర్వాపర సందర్భము వైపు 

నను( గాని, లక్ష్యము నుంచక యీ రెండు శ్లోకములందును రెండు 

మార్గములు (పతిపాద్యములు కావనియు. నొకేమార్గము (పతిపాద్య 

నునియు రూపించుట కనేకులు [పయత్నించుచున్నారు [ 
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వై దికధర్మములయం దీ విధమున గర్మసన్న్యాసము (సాంఖ్య 

ము) నిష్టామకర్మయు (యోగము) నను రెండు స్వతర్యతమార్గములు 

నిష్పన్నము లగుననియు నవి వైకల్సికములు గావనియు గీత యొప్పు 
కొనును గాని సన్న్యాసముకం'కొ కర్మయోగము గొప్పయని చెప్పును. 

ఏ జగత్తున మన ముంటిమో యా జగత్తును, దానియందు మనము 

క్షణమ్మాతము జీవించియుండుటయు ననునవి సైతము కర్మలే యగు 
నేని కర్మలను వదలు కొట్టు? మజియు నీ జగత్తునందు (అనంగాః కర్మ 

భూమియందేే యుండవలయు నేని కర్మ మనలను వదలు కుట్టు? 

దేహ మున్నంతపర్యంతము క్రుత్సిపాసలు మొదలగు వికారములు 
వదలవని మనము |[పత్యక్షముగం జూచుచున్నాము (గీ. 5. 8. 3): 
మజియు వాని నాపుటకు, బిచ్చ మెత్తుకొనుట యను లజ్ఞాయుక్త మగు 

కర్మ నాచరించుటకు సైతము సన్నా్యనమార్గానుసారముగ స్వాతం త్య 

మున్నయెడల, ననాసక్త బుద్ధితో నితర వ్యావహారికములగు ' శాస్త్రోక్త 

కర్మల నొనర్చుటకైన నాటంక మేమి? కర్మపాశములో మనస్సు 

మగ్న మగుటచే [బహ్మాోనందము లభింపకపోవును, లేక, (బహ్మాత్మై 

. క్యరూప మగు నద్వైతబుద్ధి గాని చెడిపోవు నను భీతిచే నితరకర్మలను 
వదలె నేని అతనియొక్క మనోని[గహ మప్పటికి పైత మపరిపక్వము 
గనే యున్నదని చెప్పవలయును; మణియు మనోనిగహము దృథము 

గాకపోవు నేని చేయయడిన కర్మత్యాగము గీతానుసారముగ మోహ 
మయములు, లేక్క మిథ్యాచారము లగును(గీ. 18.7; 8.6). ఇంతియే 

. శాక యో రీతిగ నపరిపక్వనుగు మనోనిగహమును చిత్త త్త శుద్ధిద్వారా 

పూర్ణమును వేయుటకు, ) నిమ్కామబుద్ధిని వృద్ధించేయు యజ్ఞ. దానాది 

గృహస్థాశ్రమసంబంధము లగు [(శొతములు గాని, స్మార్హములు గాని 

యగు కర్మలనే యిట్టి మనుజుడు సేయవలయునని చెప్ప నక్కజ 

లేకయేనిద్ధిందును. ఈ విధమగు కర్శత్యాగమెప్పుడును [శ్రేయ స్ట రము 

కానేరదని సారాంశము. మనస్సు నిర్విషయ మగుటచే మనుష్యుని 

'యొక్క స్వాధీనతలో నున్నదని చెప్పితి మేని యతనికి కర్మశేయుట 
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కాటంక మేమి? లేక, కర్మలను జేయనని వ్యర్థముగ నేల పట్టుపట్ల 

వలయును? వర్గాకాలమునకు నిర్మింపబడిన ఛ|తము వర్షమునందే 

పరీక్షింపండినట్టును; 

వికారహితౌ సతి వికియంతే 

యేషాం న చేతాంసి త ఏవ ధీరాః 

(కుమార, 1.68) 

- ఏ కారణముచే వికార ముత్సన్న మగునో యా కారణము, లేక, 
యా విషయము కన్నుల కెదుట నుండినను, ఎవరియొక్క యంతః 

కరణము మోహావికారము( జెందదో యా పురుషులే ధైర్యశాలు లని 

చెప్పవలయును.. అని కాళిదాసు చెప్పినటులును, కర్మలు సేయునపు 

డును మనోని గహము పూర్ణ ముగ( గలిగినదా? లేదా? యని యిత 

రులకును స్వయముగల గర్హకును దెలియంగలదు. కావున నీ పక్షము 

నందు సైతము శాస్త్రముచే |పాప్తమయిన (అనగా: (పవాహపతిత 

మగు) కర్మలను జేయవలయు ననియే సిద్ధ మగుచున్నడి (గీ.18.0). 
“మనస్సు స్వాధీనముగ నున్నందున ప్రా పాప్త మయిన చిత్త శుద్ధి కర్మలు 

చేయుటచే చెడిపోవు నను భీతియులేదు. కాని మోక్ష పాపి నావశ్య 
కములు గాని వ్యర్థకర్మలను జేసి దేహమును కష్టపెట్టుట కిచ్చ గింప” 

రని చెప్పితి మేని కాయ క్లేశభయముచేం (అనగా: దేహమునకు( 

గష్టము కలుగునను క్షుదభీకిచేం జేయంబడిన యీ కర్మత్యాగము 
“రాజసిమయినందున, త్యాగమువలన్మనే ఫలమును సంపొదించుకొన 

వలయునోయది యీ | పకారమగు కర్మ్శత్యాగముచే సిద్ధింపదు(గీ. 18.8) 

కాని ో కర్మలను వదలుకేల? అన్ని కర్మలును మాయానృష్టి లోనివి 

కావుననే యనిత్యము లగుటచే [బహ్మ సృష్టియందున్న నిత్యమగు 

నాత్మ దీనిలో పడుట యోగ్యము కానేర”దని యెవ రయినను చెప్పి 
నను అదియు సరియగు నుత్తరము కానేరదు. కారణ మేమి యన: 

పర్యబహ్మమే స్వయముగ మాయచే నాచ్భాదితమగు నేని మనుజుడు 
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సైత మా తీరున మాయలో [పవర్తించుట కాటంకమేమి? |బహస్సషి 
యానృష్టియు నని సర్వజగత్తున నే రీతిగ రెండుభాగములు కన్స 

ట్టుచున్నవో యదేరీతిని మనుష్యునియొక్ష యాత్మ యనియు దేహేం 
(దియము లనియు రెండు భాగములు గాన్పించుచున్నవి. వీనిలో 

నాత్మకును |బవాకును సంబంధమును గలుగం బేసి, యాత్మను [బహ 
— ఎ 

ములో లయముచేసినను, మణీయు నీ |బహాత్రైక్యజానముచే బుద్దిని 
0 లిన థి 

నిస్సంగముగ నుంచి "కేవలము మాయికమగు దేహే హేం[దియములచే 

మాయానృష్టి యందున్న వ్యవహారములను జేసినను చాలును. ఈ 

రీఆగ 'సంచరించితి వేని అన(గా: మోక్షమునకు. |బతిబంధము రానేర 

దను టింతియే కాక దీనితో దానిని సంబంధింప, జేసి, సృష్టియొక్క 

యే భాగమునైన నుపేక్షించిన, లేక, విచ్చేదము( జేసిన, దోషము. 

తగులక బిహ్మసృష్టియు, మాయాసృష్టియు- పరలోకము, ఇహలోకము 

ఈ రెంటియందు కర్తవ్యకర్మను జేయుటచే | శేయస్సు నీకు లభించును. 

ఈశోపనిషత్తునం ది సిద్ధాంతమే (పతిపాదింపంబడినది (ఈశ. 

110. కాని యీ [శుతివచనములయొక్క విచార మనంతరము చేయ 

నగు. (పస్తుత విషయ మేమనయా. [బహ్మోతై శకకజ్ఞానము నొందిన 

జ్ఞాని మాయాసృష్టి యందలి వ్యవహారమును, కేవలము శరీరము 

చేతను, మటియు “కేవ లేం దియములచేతనే చేయుచున్నా (డని యేది 
గీతలయందు వర్ణ తమో (గీ. 4.21; 5.12) దానియందున్న తాత్పర్య 
మిదియే. ఈ హేతువుచేతనే పదునెనిమిదవ యధ్యాయమున 
“నిస్సంగబుద్ధిచే ఫలాశను వదలి ముఖ్యకర్తప్యము లని కర్మలను 

చేయుటయే సత్యమగు “ సాత్త్విక” కర్మత్యాగ మగును, కర్మలను 

వదలిన సత్యమగు కర్మత్యాగము కానేర దని సిద్ధాంతము చేయ. 

బడినది. కర్మ మాయాన్యృష్టియం దున్నను, అది పరమేశ్వరుని యే 

యగమ్యమగు కారణమువలననో నిర్మింపబడియుండుటచే దానీని 

వదలుట యను విషయము మనుష్యుని స్వాధీనముగ లేదు. పరమే 
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శ్వరాధీనముగ నున్నది. మజశీయు బుద్ధిని నిస్సంగముగ నునిచి “కేవ 

లము శారీరకకర్మలను జేయుటచే నవీ మోక్షమునకు( |బతిబంధక 
ములుగా వనునది నిర్వివాదముగనే యున్నది. అయిన చిత్తమున 
వైరాగ్య ముంచుకొని కేవలేందియముల ద్వారా శాస్త్రపాప్తములగు 

కర్మలను చేయుటలో నాటంక మేమి? “నహీ కళ్చిత్ క్షణ మపి 

జాతు తిష్టత్యకర్మకృృత్ *_ ఈ జగత్తున క్రణమ్యాతమయిన నెవండును 
గర్మ శేనిది యుండనేరండు (A. 8.5,18- 11) అని గీతలయందును, 

నైష్కర్మ్యం నచ లోశే౭_స్మి న్లు న్గుహూర్త మపి లభ్యతే” (అశ్వ.20, 7) 

ఈ లోకమునందును (ఎవరికిని) క్షణమా(త మయినను కర్మ వదలి 

పోదని 'యనుగీతలలో( జెప్పంబడినది, మనుజులే కాక సూర్యచంద్రా 
దులు సైత 'మొకే తీరున. గర్మను జేయుచున్నారు ! విశేషము చెప్ప 

నేల? కర్మ యన సృష్టి యనియు, మజియు సృష్టి యనం గర్మ 

యనియు నిళశ్చితమగుటచే సృష్టి యను ఘటీయంతమునకు, లేక, 
కర్మకు క్షణమా్యత మైనను విశాంతి లేదని మనము (పత్యక్షముగ, 

జూచుచునే యున్నాము. “కర్మ వదలెనేని తినుటకొజకు సైతమును 
దొరక” దని భగవంతుండు గీతలలోను (గి. 4. 8) “అకర్మణాం వై 
భూతానాం వృతి న్స్యా న్న హి కాచన౫_ కర్మ చేయనినాడు [పాణి 

మ్యాతమునకు నిర్వాహము కానేరదు (వన. శిల) అని వనపర్వము 
నందు |దౌపది యుధిష్టిరునకును జెప్పియుండుటచే, నా వీధముననే 

దానబోధయందును బ్రహజ్ఞానముం జెప్పి పిదప * పపంచ సాండూన 

పరమార్థ కేలా తరీ న్న మిళేనా ఖాయాలా”_ పపంచమును 

వదలి పేరమార్థమును సంపాదింతు వేని తినుటకు నన్నమైనను లభిం 

పదు (దా,1, 2 1. 8) అని శ్రీనమర్థరామదానుగారును చెప్పుచున్నారు, 

మతియు స్వయముగ భగవచ్చరితమును జూచినను భగవంతుండు 

వేర్వేటుగ నవతారంబుల నెత్తి, యీ మాయికమగు జగత్తున సాధు 

వుల పరితాణము, దుష్టుల నాశము నను నీ రెండుకర్మలనే చేయుచు 



సన్నా్యాసము-కర్మయోగము 119 

వచ్చుచుండు నటుల (A 4. ర; మ. భా. శాం. $39. 108 చూడు), 

కాన్సించుచున్నది; మజియు నీ కర్మలను దాను చేయనినాండు జగత్తు 

చెడి నళించునని భగవంతుండే గీతలలోం జెప్పియున్నాండు (గీ.8.24). 
స్వయముగ భగవంతుండును |పపంఛపోషణము నిమిత్తమై యీరీతిని 

గర్మలను జేయుచుండె నేని, జ్ఞాన్నపాప్తి లై యెన పిదప మనుజుండు 

కర్మలు నిరర్ణకములని చెప్పుటలో సారమెమియు ేదని స్పష్టముగ 

సిద్ధమగుచున్నది; కావున, “యః (కియావాన్ స స పండితఃి_ ఎవడు 

| కయావంతుండో నాడే పండితు6. డగును (మ, భావన. లి12. 108). 

ఈ న్యాయముచే నర్జునుని నిమిత్తముగ6 జేనికొని భగవంతుం డంద 

అకు “ఈ జగత్తునందు కర్మత్యాగ మెరికిని శక్యము గామిచే కర్మ 

బాధ తగులక పోవుటకై, ఎప్పుడును స్వధర్మానుసారముగ' (బాప్త 

మగు కర్తవ్యములను ఫలాశ వదలి (అనయా: విరక్త బుద్ధిచే) చేయుట 

యను ముఖ్యమగు మార్గము (యోగము) మనుజుని యధికార 

ములో నుండునదియు, నుత్త్వమముగ నున్నది” యని యుపదేశిం 

చెను, [పకృతి తన వ్యవహారములను దప్పక చేయుచునే యున్నది; 
కాని, దానియందున్న కర్హ్భ త్వాభిమా నబుద్ధిని నీవు వదలిన ముక్తు( 

డవే యగుదువు (గీ. 8.27; 18.19; 1418; 18. 16). ముక్తి కొటకు( 

గర్మను వదలుట గాని, లేక, సాంఖ్యులు చెప్పినటుల కర్మసన్న్యాన 

రూపమగు వైరాగ్యము నొందుట యావశ్యకము గాదు. మజియు నీ 

కర్మభూమియందు( గర్మలను బొత్తిగ వదలుటయు శక్యము గాదు. 

కర్మబంధమును (తెంపుటకు, గర్మత్యాగ మావశ్యకము గామిచే, కర్మ 

ఫలాశాత్యాగమున నిర్యాహమగుచున్నను, జ్ఞానముచే బుద్ధి నిష్ణామ 

మయినందున, సర్వవాసనలు క్షయించిన పిదప గర్మలను జేయుట 

యందు! |బవర్తించుట కేమియు కారణము లేదు. మజియు నా కార 

ణమున, (అనగా; కాయ క్లేశభయముచే! గాకపోయినను వాసనా 

క్షయముచ్చే స్వయముగ( “గర్మలు వదలిపోవునని కొందణు చెప్పు 

భంగీ, 11-8 
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దురు, మనుజున కీ జగత్తున పరమపురుషార్థము మోక్షమే యనియు. 

అ మోక్షము జ్ఞానముచే (బాప్పనుయిన వారికి, |పజ్క సంపత్తి, లేక 

స్వర్షాదిలోకముల యందున్న సుఖములలో నే విధమగు ఈషణలు, 

(ఇచ్చట) నుండకపోవుటచే (బృ: ddl; 4.4.22), కర్మలను వదలక 

పోయినను, అవి వదలుట యనునది యా జ్రానముయొక్క సహజ 

నుగు స్వభావముచేతనే కడపటి పరిణామముగ సంఘటిల్లుచుండును, 
ఈ యభ్మిపాయముచేతనే_ 

జ్ఞానామృతేన తృప్ప స్య కృతఠృత్యస్య యోగినః, 

న చాస్పి కించి తృర్తవ్య మసి చే న్న స తత్త విత్, 

ల జ్ఞానామృతముచే దృప్తిొందిన కృతకృత్యుండగు పురుషునకు 

గర్త్హవ్యమగు నవళిష్ట మేమియు నుండదు మజియు నుండె నేని 
వాండు తత్త్వవేత్త (జ్ఞాన్సికాండు అని యుత్తరగీతలయందుం (1. శకి 
జెప్ప(ుడినది,& కర్మలను వదలక తప్పదని యెవరు శంకించుటయు 

యుక్తము కాదు, ఇంతియ గాక | బహ్మజ్ఞానికి నిది యొక యలం 

కారముగనే యుండును. “అలంకారోహ్యయ మస్మాకం య।ద్భ్బహ్మో 

త్నాపగతౌ సత్యాం సర్వకర్త వ్యతాహోనిః” (వే.సూ,శాం, భా. 1 1.4) 

- అని శ్రీశంకరా చార్యుల వారు సెప్పియున్నారు. అయిన, గీతల 

లోను “తస్య కార్యం న విద్యతే” _ జ్ఞానము కలిగినపిదప( గర్తవ్య 
మేమియు నుండదు (గీ. 8. 17), లేక, * సర్వ వైదిక కర్మలతో నతనికి 

* ఈ శోకము (శుతులయందుండునటుల నిజముగ6 దెలియదు, వేదాన్త 

నూత్రములపై నున్న శాంకరభాష్యమున సీ లోకము కన్పట్టదు; కొని సనత్సు 

జాతీయ భాష్యములో (క్రీ శంకరాచార్యు లీ శోకమును లిఖియించి లింగపురాణ 
ములోనది యని చెప్పినారు, అర్థముం బట్టీ యది సన్న్యాస మార్గమునకు సంంబ 
ధించినదే కావి, కర్మయోగమునకు సంబంధించినది కానేరదని తెలియును. 
బొ గంథమురియందు సెత మిటి వచనములే యున్నవి. (పరిశిష్ట (పకరణము + రు టి అట! 
చూడుము). 
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[పయోజన మేమియు నుండదు” (గీ, 2. 46) అనియు * యోగారూ 
ఢన్య తస్యైవ శమః కారణ ముచ్యతే *_యోగారూఢు, డగునేని యత 

నీకి శమ మనునదియే కారణమగును (గీ, 6. 8). ఇటుల వచనము 

లున్నవి. ఇంతియేకాక “సర్వారంభ పరిత్యాగీ ౫_సర్వోద్యోగములను 

వదలి వేయువా(డును (A. 12.16) మజియు “అనికేతః” అనంగా ; 

= ఇల్లు లేనివాండు (A. 12 19) మొదలయిన విశేషణములు సైతము 

జ్ఞాని “నుద్దేశించి గీతలయందు పయోగింప(బడినవి. దీనిగుండ 

జ్ఞానము "క లిగినపిదప తమంతటనే కర్మలు వదలునని చెప్పుట 

భగవర్గితలకు మాన్యమని యనేకుల యభిపాయ మయి యున్నది; 

గాన మా మతానుసారముగ గీతలలోని వాక్యముల కీ యర్థమును 

పెనంజెప్పంబడిన మొత్తముమోంది యుక్తివాదమును బాగుగ లేవు. 

కావున తద్విరుద్ధముగ మేము సెప్పునదంతయు నిచ్చో సంక్షేపముగ 

జెప్పుచున్నారము. 

మనుష్యుండు జ్ఞానము గలవా డగునేని యతండన్ని విధము 

లగు కోరికలను, లేక, వాసనలను వదలవలయునని చెప్పుటయే 

గీతలకు ముఖ్యముగ మాన్యము కానేరదస్కి పూర్వమున సుఖదుఃఖ 

వివేక |[పకరణములో నెను జూపియున్నాను. కేవల వాసన, జేక్క 

కేవల మచ్చ యుండుటయందు నేమియు దుఃఖము లేదు, దాని 

యం దాసక్షియె దుఃఖమునకు నిజమగు కారణముగ నున్నది. 

కావున సర్వ పకారములగు వాసనలను నళింపయేయక జాత కేవల 

మాసక్తిని వదలి సర్వకర్మలను జేయవలయు నని గీతాసిద్ధాంతముగ 

నున్నది. ఈ యానసక్తి వదలి పెట్టంబడెనేని, దానితో సమానముగనే 

సర్వకర్మలు వదలుటయు నవసరము గాదు; వే యేల? ' వాసనలు 

నళించినను సర్వకర్మలను వదలుటకు శక్యము కానేరదు. వాసన 

లున్నను లేకపోయినను శ్వాసోచ్చ్వాసాదికర్మ లనిశ మొకేతీరున 
నడచుచున్నట్టు మనము చూచుచునే యున్నాము, కణమా తము 
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జీవించి యుండుటయు( గర్మయే యగుటచే బూర్ల జ్ఞానము కలిగి 

నను తన వాసనచేత గాని, వాసనాక్షయముచేత గాని యవి వదలి 

సోశేరవు, కారణ మేమియన :. వాసన వదలిపోయిననే జానియు, 

బ్రాణము( బోగొటట్టు కొనండను విషయము (పత్యక్షసిద్ధముగనేయు 

న్నది; మజీయు దానివలన “న హొ కళ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ట 

త్యకర్మకృత్ ”... ఎవరయినను కర్మ చేయుచుండిననే తప్ప యుండు 
టకు శక్యముకాదు (A. కిక్) అను నీ వచనము గీతలలో జెప్పంబడి 

నది. కర్మభూమియందు కర్మ స్వభావముచే 1పొప్తమును ]1పవాహ 

పతితమునగుటచే నపరిహార్యముగ నున్నది. మనుష్యునియొక్క వాస 
నాధీనము కానేరదు. ఇది గీతాశాస్త్రముయొక్ష్త కర్మయోగమునందలి 
(పాథమిక సిద్ధాంతముగ నున్నదనియు, కర్మకును వాసనకును పర 

స్పరము నిత్యసంబంధము లేదనియు సిద్ధ్దమయినపీదప వాసనాక్షయ 

మగుచుండ(గనే, కర్మక్షయమైయే తీరవలయు నని చెప్పుట నిరా 
భారము, నిష్టయోజనము నగును. మజియు వాసనాక్షయానంతర 

మున (పాప్రమైన కర్మలను జ్ఞాని యే రీతిగం జేయవలయునను శంక 
సహజముగనే వెలువడును. ఈ శంకకు సమాధానము గీతలయొక్క 
మూ(డవయ ధ్యాయమున (వాయంబడినది (గీ, 8.17.19 మజియు 
దానిపై నాటీకను జూడుము. జ్ఞానికి జ్ఞాన్నపాప్తియైన పిదప, తనది 

యగుకర్తవ్యము నుండదు. ఈ మతము గీతలకు మాన్యముగనే 
యున్నది; కాని గీత, యెవరిని కర్మ మ్మ్నాతము వీడిపోదని పిమ్మట 
చెప్పుచున్నది. జ్ఞానికి కర్తవ్య మేమియు నుండదు. మజియు కర్మ 

విడిపోనేరదు అను నీ రెండు సిద్ధాంతములును బరస్పరవిరుద్ధములుగ 

దో(చుచుండును. కాని గితలయేందున్న విషయమట్టిది “కానేరదు, 
“కర్శమెందుచే నపరిహార్యమై యున్నదో యందుచేతనే జ్ఞాని 

జ్ఞానోత్తరమునందును, దానిని జీేయుచుండవలయు” నని జ్ఞాన 

కర్మలకు బరస్పర సంబంధమును గీత చెప్పుచున్నది. జ్ఞానికి 
నాత్మార్థమగు కర్మలేమియు నుండనందున సర్వకర్మలను నిష్కామ 
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బుద్ధిచే చేయుచుండుటయే యతనికి( [వాప్తమగును, మూడవ 

యభధ్యాయముయొక్క 17వ శ్రోకమునందు “తస్య కార్యం న 

విద్యతే” యనుమాటలలో “తస్య” (అనంగా: జ్ఞాని యగు పురుషు 

నకు అను మాట యధిక మహత్త్యము గలది. మణియు దానికి. 

మొత్తముప్రై భావార్థ మెటులున్నది యన నతనికి స్వయముగ 

తనది యని యేమియు నంపాదింపందగినది లేదనుటచేతనే యతండు 

తన కర్తవ్యము నిప్పుడు (అనయా: జ్ఞాన్మపాప్తియైన) పిదప నిరపేక్ష 

బుద్దితో. జేయవలయును. మజియును నీ యర్థమే పందొమ్మిదియవ 

క్లోకమునందు ' తస్మాఠ్ ' అను నీ కారణబోధకపదము నారంభమున 

నుండి “తస్మా దసక్త స్ఫృతతం కార్యం కర్మ సమాచర* _ కావున 

శాస్త్రముచే (బాప్తనుయిన కర్తవ్యములను నీ వాన కిని వదలి చేయు 

చుండుము. కర్మలను వదలి పెట్టకుము (గీ. 8.18). ఈ మాటలచే 
నర్జునునకు చెప్పంబడినది యని తాత్పర్యము. మూండవయ ధ్యాయము 

నందున్న (A. 17.18) శోక తయమునందు వ్యక్తమగు నీ కార్యకార 

ణభావమును, మజియు నీ యధ్యాయముల యందున్న మొత్తము 

మోంద |పకరణములయొక్క సందర్భమునను లక్ష్య ముంచితిమెని 

సన్నాసమార్గీయులు సెప్పినటుల “తస్యకార్యం న విద్యతే యను 

నది స్వతం|తసిద్ధాంతముగ నంగీకరించుట యుక్తము కాదని కాన్సిం 
చుచున్నది. దీనికిముందు వాయ (బడిన దృష్టాంతములే యుత్తమ 

ములును, పూర్ణ ములు నైన యుత్తరము లగును, జ్ఞాన్నపాపష్యనంతర 

మున నే మైనను కార్యములు మిగిలినవి యుండకపోయినను శాస్త్ర 

ముచే సంప్రాప్తములగు సర్వవ్యవహార కర్తవ్యములను జేయవలసియి 

వచ్చును. ఈ సిద్ధాంతమును బలపణచుటకు భగవంతుడు వెంటనే 

నమే పొర్ధాస్టి కర్తవ్యం (తిషు లోకేషు కించన, 

నానవాప్త మవాస్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. 

(A. 8.22) 
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టీ యర్జునా ! నాకని యీ మూడు లోకములయ .దు( గర్హవ్య 

మేదియును (అవళిష్టముగ), లేదు. లేక మణియు నొకానొక 

వన్తువును సంపాదించుకొనుట (వాసన యును లేదు. అయినను 

నేను కర్మను జేయుచునే యున్నాను, ఇది లక్ష్యములో నుంచు 

కొనుము అని చెప్పెను. దీని యందున్న “న మే కర్తవ్యమని” 
_ నాకు కర్తవ్య మేమియు మిగుల లేదు. _ ఈ శబ్దములు, “తస్య 

కార్యం న విద్యతే” అతని కేమియు కర్తవ్యముండదు. ఈ పూర్వ 

శోకమునం దున్న (గీ. 8. 17) శబ్దముల ననుసరించియే యున్నవి; 
మజియు దానివలన “జ్ఞానముచే( గర్శవ్య మవళిష్టమై యుండినను, 

విశేషము చెప్పనేల? ఈ కారణముచేతనే శాస్త్రమువల్ల సం్మపొప్త 

మగు సర్వ వ్యవహారముల ననాసక్తబుద్ధితోం జేయవలయును” అను 

నర్గము నాలుగైదు శ్లోకములలోను నొక్కి వక్కాణింపంబడియున్నది* 

అట్లు లేని పక్షమున “తస్య కార్యం న విద్యతే మొదలగు శోకము 

లలో జెప్పిన సిద్ధాంతమును దృఢీక కరించుట కొటకు భగవంతునిచే 

జెప్పంబడిన తన దృష్టాంతము బొత్తిగ సంబంధింపకయే పోవును. 

సిద్ధాంత మొకటియు, నుదాహరణ మందులకు విరుద్ధమగు “వేళొక 

టియు నైన, ననవస్థ |పాప్త మగును. ఈ యనవస్థను తప్పించు 
కొనుటకు సన్న్యాసమార్లీయ టీకాకారులు “తస్మాదసక్త స్పతతం 
కార్యం కర్మ సమాచర”, అను దీనియందును 'తస్మాత్ ' అను శబ్దము 

నకు నర్గమును వేటుగనే చేయుచున్నారు. “జ్ఞాని కర్మలను వదలు 

ననియే” గితలలో ముఖ్య సిద్ధా ంతముగ నున్నది; కాని యర్జును( 

డట్టి జ్ఞాని కాకపోవు టచే_ “తస్మాత్ '_ అతండు కర్న చేయవలయునని 

భగవంతుండు చెప్పినాండు. కాని గీతోపదేశానంతరమందు నర్జునుండు 

జ్ఞానిగనే యున్నాండా?* యనుట బాగుగ నుండలేదని నేను పూర్వ 

[పకరణమున6 జూపీయుంటిని. ఇంతియ కాక “తస్మాత్” అను దాని 

శబ్దార్థ మా రీతిగ తల్మకిందు చేయ(బడినను “న మే పార్థాస్తి కర్తవ్యం” 
మొదలగు శ్లోకములయందు భగవంతు-డు “తనకు కర్తవ్య మేమియు 
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లేక పోయినను నేను కర్మలను జేయు చున్నా”నని ముఖ్యనిద్ధాంతము 

యొక్క సమర్గనార్థమై, ఏ తన దృష్టాంతమునే చెప్పినాండో దాని 

సంగతియు నీ పక్షమున బాగుగం గుదురదు. కానున “తస్య కార్యం 
న విద్యతే” ఈ వాక్యమునందు “కార్యం, న విద్యతే” యను శబ్ద 

ములు ముఖ్యము లసి యంగీకరింపక “తస్య* యను శబ్దము (పధి 

నముగ నంగీకరింపవలయును, మతి యు నట్టు చేసితిమేని “తస్మా 

దసక్త స్పతతం కార్యంకర్మ సమాచర” యను దీని కరము “నీను జ్ఞానివి 

యగుటచే స్వార్థముకొఅకు( గర్భ యక్కటి లేనిమాట నిజమే. కాని 

నీకు స్వార్థమునకు నవసరము లేకపోయినను నాకు వలదను బుద్ధితో 

అనంగా 'సిమ్కామబుర్ధితో, విహితకర్మలను జేయుము” అని యర 
మును జేయవలసివచ్చును, సంక్షేపముగ చెప్పుట కయి “నాకు వలి 

దనుట కర్మను వదలిపెట్టుటకు కారణము కానేరదు. మటియు కర్మ 

వదలివేయ వలసినది కానందున శాస్ర్రమునలన [పాష్తము లయిన 
యపరిహార్య కర్మలను స్వార్గత్యాగబుద్ధితో జేయవలయుననియే 

దానివలన ననుమానము వెలువడును అని గీతల తాత్సర్యమైయున్నది, 
ముజీయు | పకరణానుకూలమగు నర్థమును జూచిన నిదే యర్థమును 

గై కొనవలయును, ఇదియే కర్మసన్న్యాస కర్మయోగముల కుండు 

గొప్ప భేదము, “నీకు నేమియు సవళిష్టము లేదు; కావున నీ వేమి 

యును చేయకుము” అని సన్నాసపక్షీయులు సెప్పుచున్నారు; మతి 
ఎ “నీ కేమి యవళిష్టము లేకపోయినను నీకు కర్తవ్యమగు దాని 

నంతయును స్వార్థపరమగు వాసనను వదలి యెప్పు డనాసక్త బుద్ధితో, 
జేయుము” అని గీత చెప్పుచున్నది. “ఒక హీతువాక్యమున నుండి 

యీతీరున వే ర్వేజగు రెం డనుమానము లేల బయలుడేరుచున్న వీ? 

గీత యపరిహార్య మని యంగికరించి యుండుటచే, కర్మను వదలు 

మను ననుమానము గితయ ఎదు తాత్త్విక విచారానుసారముగ 

బయలుదేరుట'కే శక్యము గాదు అని దీనికి సమాధానమయియున్నది. 
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కావున “నీకు వల *దను నీ హేతువాక్యము 'నందుండియే, * స్వార్థ 
బుద్ధిని వదలి కర్మ చేయు'మని గితలయం దనుమానము చేయబడి 

నది, రామునకు [బహ్మజ్ఞానమంతయు నుపదేళించిన పిదప నిష్ణామ 

కర్మయందు. (బవర్శింప6 జేయుటలో యోగవాసిస్టమున వసిష్టులు 

సెప్పిన యుక్తి వాదము సైత మిదియే విధ మగుటచే, యోగవాసిష్టము 

యొక్ష చివర భగవద్దీత యందలి సిద్ధాంతమే శబ్దభేదము సైతము. 

గాన్పింపకుండ (యో. 6, ఉ. 199; 216. 14, గీ. 8 18 యొక్క 

భామోంతరమున నున్న నా టిప్పణి చూడు) చెప్పబడినది. యోగ 

వానిష్థాూనుసారముగనే టౌద్ధధర్మమునం దున్న మహాయానపంథ 

యొక్క (గంథములలో నీ విషయములో గీతయొక్క యనువాదమే 

చేయ్యబడినది. కాని విషయాంతర మగునని దాని చర్చ నిచ్చోవదలి 

తద్విషయిక విచారమును పరిశిష్ట పకరణమున జేయుదును. 

ఆత్మజ్ఞానము కలిగ నేని “నేను, “నాది యను నహాంకారము 

చెలుపు భాషయే యేమియు నుండదు (A. 18.16; 26). మజీియు 
దానివలన జ్ఞానియు “నిర్ _మమ'* అని చెప్పుచున్నాడు నిర్మము. 

డసంగా “నాది (మమ యని చెప్పని వాలిడని యర్థ మగును; 

మజియు జ్ఞానేశ్వరమహోారాజుగారు జ్ఞానిని వర్తించుచు నదే యర్థ 
ణా ళా 9 ' థి 

మును. 

ఆణి మీ హి భాష నేజే, మాయే శకాహీచ న మదే, 

సుఖదుఃఖ జాణజేం నాహిం జయా, 

_ జ్ఞాని తా ననుట (అహ మనుట) నెజుంగండు. వీ వస్తువును “నాది, 
“మనది* యని చెప్పండు, సుఖదుఃఖ జా నము లేనివాండుగ నుండును 

-అను పద్యములో స్పషపణచినారు. శాని (బహ్మ జ్ఞానముచే “నాది” 
లు (a 

మజియు “నేను” అను నీ బుద్ధి వదలిపోయినను ఈ రెండు శబ్దము, 

లకు (బతినిధిగ జగత్తు, మటియు జగత్తుయొక్క లేక, భక్తి దృష్టితో 
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మాటలాడవలని వచ్చెనేని * పరమేశ్వరుడు? మజియు “పరమేశ్వరుని 
" యొక్క-అను శబ్దము లప్పు డా స్థానమున వచ్చును, అని మజచి 

పోకూడదు. జగత్తునందున్న [పతి సామాన్య నునుజు(డును తన 
సర్వవ్యవహారము లను నావి యని, లేక నా కొజ కనియే చేయు 

చున్నాడు. కాని జ్ఞానికి మనుతాబుద్ధి పోయియుండుటచే నీశ్వర 

నిర్మిత మగు జగత్తునందున్న సర్వవ్యవహారములును పరమేశ్వరునివిగ 

నున్నవి. మజియు వానిని జేయు నిమిత్తమయి తన్ను పుట్టించెనను 

బుద్ధితో (అనయా: నిర్మమబుద్ధితో జ్ఞాని వ్యవహరించుటయే జ్ఞానికి 

నజ్ఞానికి నున్న భేదము (A. 8.27.28). గీతలయొక్క యీ సిద్ధాం 

తమును గమనించితి మేని * యోగారూఢు6 డగు పురుషునకు పిదప 

శమము కారణ మగును” (గీ. 6. మీ దానిపై నా టిప్పణిచూడుము) 
అను శ్లోకమునకు నేది సరళార్థ మనియు. దెలియును. గీతల టీకా 

కారు లీ శ్లోకమునందు యోగారూఢునిచే పిదప *శమము' అనగా 

శాంతి యను మార్గ మవలంబింప వలయు ననియు, 'రెండవదేదియు6 

జేయ నవసరము లేదనియు చెప్పబడినట్లు వక్కాణించిరి. కాని 

యీ యర్థము బాగుగ లేదు. శమ మనంగా: మనస్సుయొక్క శాంతి 

యగును, మజియు నిది కడపటి “కార్యము * కాదు *శమముి లేక 

“శాంతి! యనునది రెండవదానికయినను కారణ మగును. “శమః 

కారణ ముచ్యతే” యని యీ శ్లోకములో జెప్పండినది. అప్పుడు 

చెప్పనక్కణ యుండకయే శను మనునది “కారణ మని యంగీక 

రించినపిదప దానికీ “కార్య” మేమి? యని విచారింపవలసి యుం 

డును. పూర్వాపరసందర్భమును విచారించితిమేని దానికి * కర్మ” 

యే కార్యమగు నని నిష్పన్న మగును; మజియు యోగారూఢుండు 
చిత్తమును శాంతింప జేనికొని యా శాంతిచేతనే తనకు( గర్వవ్యము 

లగు వ్యవహారములను జేయవలయునని యీ శ్లోకమున కర్గమగును; 

టీకాకారులు _సెప్పినటుల కర్మలను యోగారూఢు(డు వదలుట 

సాధ్యము కానేరదు. అటులె * సర్యారంభపరిత్యాగి ', “అనికేతః' 
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మొదలగు పదముల యర్థమును కర్మ త్యాగపరముగ, తీయక ఫలాళా 

త్యాగపరముగనె చేయవలయునని యా యా స్థలము లందున్న గీత ' 
యొక్క భామోంతరమునకు సంబంధించియున్న టిప్పణిలో నేను 

జూపించియున్నాను. ఫలాశను వదలి జ్ఞాని చాతుర్వర్థ్యాది సర్వ 

కర్మలను యథాశాస్త్రీయముగ( జేయుచునే యుండవలయును. 
దానిని సిద్ధింప(జేయు టకు స్వీయముగ నుండునదే కాక, భగవం 

తుండు జనశాదులదగు రెండవ దృష్టాంతమును జూపించెను. జనకు. 

డొక కర్మయోగి. అతని స్వార్ధబుద్ధి యెంతమట్టుకు వదలి పోయె 

ననగా తన రాజధాని తగులంబడిపోవుచున్నను అందులో తనది 

పోవున దేదియు లేదని_ మిథిలాయాం |పదీప్తాయాం న మే దహ్యతి 

కించన” (శాం. 215. 4 మణీ యు 279. 50)_అస యతండు స్వయ 

ముగనే చెప్పెను. కాని యీ రీతిని స్వార్థము గాని, లాభాలాభములు 
గాని యెందును లేక పోయినను, రాజ్యముయొక్క నిఖిల వ్యవహార 

ములను తానేల చేయుచున్న దియు( జెప్పుచు జనకుండు స్వయముగ... 

దేవేభ్యశ్చ పితృభ్యశ్చ భూతేభ్యో ఒతిథిభిః సహ, 

ఇత్యర్థం సర్వ ఏవైతే సమారంభా భవంతి వై. 

_ దేవతలు, పితరులు, సర్వభూతములు, (అనగా: (పాణుల్సు 

నముజియు నతిథులు నను వారి కొజకు నీ సర్వవ్యవహారములు నడు 

చుచున్నవి నా కొజకుంగాదు. (మ. భా.అశ్వ. 82. 24) స్వార్థమై కర్త 

వ్యమవళిష్టము లేకపోయినను లేక స్వయముగ నే వస్తువును బొంద 

వలయు నను వాసన లేకపోయినను ఉనక శ్రీకృష్ణులవలె జగత్తునకు 

కల్యాణము చేయుటకు (పవృత్తులు కారేని యీ జగత్తు ఉత్పన్న 

మగును. 'ఉత్సీదేయు రిమేలోకాః” అని చెప్పనక్కణి లేదు'(గీ. 8.24. 

మతి కొందజు “ఫలాశను వదలవలయును, సర్వ పకారము 

లగు నిచ్చలను వదల నవసరముండదు” అను గీతాసిద్ధాంతము 



నందును వాసనాక్షయనిద్ధాంతము నందును విశేషభేదము లేదు” 

అని చెప్పెదరు. కారణ మేమియన : వాసనాక్షయ మైన నేమి? ఫలా 

శను వదలిన నేమి? ఉభయపక్షముల యందును కర్మవిషయమై 
(వవర్శించుటకు నేమియు (పయోజనము జేమిజే నే పక్షమును స్వీక 

రించీనను తుదకు కర్మత్యాగమె దానియొక్క పరిణామ మగునని 

చెప్పుదురు; కాని యీ యాశ్షేపము అజ్ఞా నమూలకము, అనగా 

“ఫలాశ్రా' శబ్దమునకు నిజమగునర్ధము తెలియక పోవుటచే పుట్టినది? 

ఫలాశను వదలుట యనంగా సర్వ పకారములగు నిచ్చలను వదలుట, 

లేక “నేం జేసినకర్మలయొక్క. ఫల మెవరికి నెప్పుడు లఖీంప 

కూడదు. మజియు లభించెనేని దానీ నెవరును గైకొనరాదు' అని 

బుద్ధినుంచుట యని యర్థము కానందున నాకు నేదో యొక ఫల 

మవశ్యము (పొప్తము కావలయునని నేను ఈ కర్మను జేయుదున్నా 

నను నీ |పకారమగు ఫలవిషయకమైన మమత్వముతోం గూడుకొనిన 

అసక్షిక్కి లేక, బుద్ధియొక్క అ|గహమునకు ఫలాశ, సంగము, లేక, 

కామము అను పేరులు గీతయందు చెప్పబడినవని వెనుక నైదవ 
[పకరణములోనే నేను వక్కాణించియున్నాను; కాని ఫలము లభింప 

వలయునను ఇచ్చను, న్యాగహమును, లేక, వృథా అసక్తి యుంచక 

పోయినను, (పాప్తమగు కర్మ 'కేవలకర్తవ్యమని చేయుటకు బుద్ధియు 

నుత్సాహము నీ య్మాగహముతో సమానముగ తన మనస్సున. 

కలుగక యుండవని చెప్పుము... తనయొక్క లాభమే కాక యీ 

జగత్తున రెండవ దేదియు( గన్పట్టకపోవుటదే, కేవల ఫ బేచ్చచేతనే, 

యే పురుషులు కర్మలు సేయుట యందు నిత్యము మగ్నులయి 

యున్నారో, వారు ఫలాశను వదలి కర్మలను జేయుట శక్యమని 

తోంచయవారు కారు. ఇది యథార్థమే కాని, జ్ఞానముచే నెవరి బుద్ధి 

సమము, విరక్త మునైనదో వారివిషయ మట్టిది కానేరదు. ఏ కార్య 

మునకైనను నాకు లభించు ఫలము కేవలము నాయొక్క కర్మఫలమే 
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యగు నను జ్ఞానము మొదటినుండియు తప్పైనదే యగును. నీటి 

యొక్క [దవత్వము, లేక, యగ్నియొక్క యుప్ణ్రత్వము అను వీని 

సాహాయ్యము లేనియెడల మనుష్యు( డెంత యట్టహానము చేసినను 
అతనియొక్క (పయత్నముచే పాకము సిద్ధించుట సాధ్యము కాదు; 

మత్రియు నగ్ని మొదలగు పదార్థముల యీ గుణధర్మము లుండుట, 

లేకపోవుట యనునది మనుష్యునకు స్వాధీనములోనిది లేక, (పయ 

త్నాధీనము లోనిది కాదు. కావున కర్శనృష్టియందున్న నీ స్వతస్సిద్ధ 
మగు నీ వివిధ వ్యాపారములను, లేక ధర్మములను యథాశక్తి 

మొదట నెశింగి యా వ్యాపారము తన ,పయత్నమున శే విధముగ 

ననుకూల మగునో యట్టి పకారమగు తన వ్యవహారమును. జేయ 
వలసివచ్చును. అనయా: మనుష కఇపయత్నముచే లభించు ఫలమం 

తయు కేవల మతని | పయత్నముయొక్క ఫలము కామిచే నతని 

యొక్క కర్మయు, తదనముకూలమగు కర్మ్శసృృష్టి యొక్క యనేక స స్వత 

స్సిద్ధమగు ధర్మములును, అను ఈ రంటియొక్క సంయోగమున ' 

కధిక ఫ ఫల మగుననియు చెప్పువలయును; కాని మనుజునియొక్క 

[పయత్నము సఫల మగుటరకు, నే విధముగ నానా |పకారములగు నే 

సృష్టి వ్యాపారముయొక్క యనుకూలత కావలసివచ్చునో, యా 
యన్నింటియొక్కొ యథార్థజ్ఞాన మతనికి ననేకసమయములయందు 

కలిగియుండదు. కొన్ని స్థలములయందు కలుగుటయు శక్యము కానే 

రదు. దీనినే దైవమని చెప్పుదురు. తన యధీనము కానిది యగుటచే 
తనకు గోచరము సైతము కానట్టి సృష్టి వ్యాపారముయొక్క సాహా 

. య్యము ఫలసిద్ది కీ విధమున నావశ్యక మగునేని “కేవలము నాయొక్ల 

ప్రయత్నముచేత నే నొక విషయమును జేయుచున్నా” నను నభ 
 మానమును జెందుటయే మూర్ధత్వ మగు నని చెప్పనక్కటి లేకయే 

సిద్దమగును (A. 18.14.16 మాడు. కారణ మేమియన : కర్మసృష్టి 

ల యొక్ష జ్ఞాతములు నజ్ఞాతములునై నవ్యాపారము లీ మనుష్య (పయ 



సన్న్యాసము-కర్మయో గము. 125 

త్నముతో సంయోగ మైనపిదప( గాంబోవుఫలము కేవల కర్మయొక్ష్య 

నియమముచేతనే పుట్టినది యగుటచే, మనము ఫలాశ నుంచినను, 
ఉంచకపోయినను దానివలన నీ ఫల నిది యందేమియు భేదము లేక, 

మన ఫలాశ కేవలము మనకు మా|తము దుఃఖకారక మగుట సంభ 

వించుచున్నది. అయినను కేవలము సృష్టి వ్యాపారమే మనుజునకు. 

గావలసినవిషయమును స్వయముగ సమకూర్చనేరదు. అపూపము 
(అప్పము, లేక, అతిరసము) రుచికరముగ నుండుట కేవిధముగ 
పిండీిలో6 గొంత మధురపదార్థము( జేర్చవలసివచ్చునో యటులనే 

కర్మసృష్టియందున్న నీ స్వతస్సిద్ధమగు వ్యాపారము నమనుష్యునకు 

లాభకారి యగుటకు దొనియందు మనుజుని ప్రయత్న మను 

కొంతబరు వైనను వేయవలసివచ్చును. కావున జ్ఞానియు, వివేకియు, 

సామాన్యజనులవలె ఫలాసక్తిని, లేక, యహంభావమును వదలి 

జగద్వ్యవహార సిద్ధ్యర్థమై [పవాహపతితము, అనయా: కర్మయొక్క 

యనాది |పవాహమునందు యఖథాధికారముగ శాస్త్రమువలన తన 

వంతునకు వచ్చిన కర్మలయొక్క చిన్న పెద్దభాగములను శాంత 

ముగ కేవలక ర్రవ్యములని చేయుచున్నారు. మణీయు ఫల పాపి కై, 

కర్మ ధర్మసంయోగము మిందం గాని, లేక, భక్తి దృష్టి చేం బరమేశ్వ 

రునియొక్క యిచ్చమింద గాని నమ్మక మునిచి నిశ్సింతులై 

యున్నారు, “కర్మను చేయు పర్యంతమే సీయొక్క యధికారము. 

ఫలించుట యనునది నీ స్వాధీన విషయము కానేరదు* (A. 2. 47) 

అనునది మొదలగు నర్జునునకు జేసిన యుపదేశములం దున్న 

ముఖ్యాంశ మిదియే యగును; ఫలాశ నుంచక యీ తీరున గర్మం 

జేయుచుంటి మేని ముందాకర్మ లేదో యొక కారణమున నిష్ఫలము 

లయిన, నుద్యోగమును జేయుట యను మన యధికారము నందున్న 

కార్యమును మన మొనర్చియుండుటచే నీ నిష్టలత్వముయొక్క 

దుఃఖము మనకు తగులుట కేమియు నవకాశముండదు. ఉదాహార 
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ణము: అయుష్యముయొక్క తాడు (శరీరమందున్న పోషక 

ఛాతువులయొక్క వై సర్లికశక్తి) బలిష్టముగ నుండిననే గాని, కేవ 

లౌషధములచే రోగుల కెప్పుడును గుణము గలుగదని వైద్యశాస్త్రము 

నందు స్పష్టముగ( జెప్పయిడినది; మజీయు న్యాతాటియొక్క యో 

బల మనేక (పాక్తనములును, లేకు వంశాగతములు నగు సంస్కార 

ములయొక్క ఫల మగుటచే నది వైద్యునిచేతినుండి సిద్దమగు 

విషయము కానేరదు, మజియు నాబల మెంత యున్నదని వైద్యునకు 

పూర్ణముగ నిశ్చయాత్మక మగుజ్ఞానము గలుగుటకును శక్యము గాదు. 

అయినను రోగికి నౌషధ మిచ్చుట తనకు6 గర్హవ్యమని తెలిసికొని, 

పరోపకారబుద్ధితో నశక్తులగు రోగులకు తమ బుద్ధ్యనుసారముగ 

కొంతమంది వైద్యు లౌషధ మిచ్చుచుండునటుల మనము దూచుచునే 

యున్నాము. వైద్యు! డీతీరున తన కార్యమును నిష్యామబుద్ధితోC 

జేసినపిదప తన యొషధముచేం గొందబు రోగులకు నిమ్మళింపక 

పోవుటచే నుద్విగ్నుండు కాండనునదియె కాక్క యొకానొకరోగ 

ముకానొకయాషధముచే నిమ్మళించినది యని శాస్త్రీయ నియమ 

ములను గొప్పశాంతచిత్తముతో వక్కాణించు చున్నాండు; కాని యా 

వైద్యుని కుమారుండే యశక్తు. డగు నప్పు డతనికి నౌషధము నీయ 
వలసిన సమయము వచ్చెనేని యాయుర్హాయ మను సూత్రలక్షణ 
మును మజచి “నాకుమారు(డు బాగుగ నుండవలయు* నను 

మమత్వ యుక్ష మగు ఫలాశచే నతని చిత్తము విమోహాముం జిందు 

టచే రెండవ వైద్యుని పిలుపవలసివచ్చును; లేక, రెండవ వైద్యుని 
సలహామైనం బొందవలసివచ్చును. “కర్మఫలమునందు మమత్వ 

రూపమగు నా సక్తియని దేనిని చెప్పవలయును? మజీయు ఫలాశ 
తెకపోయినను కేవల కర్త వ్యబుద్ధితో నే పనినైన నెటులు చేయవలసి 

వచ్చును?” అను విషయము చిన్న యుదాహరణము నుండి లక్ష్యము 

లోనికి రాగలదు. ఈ తీరున ఫలాశను నశింప జేయుటశకై. జ్ఞానముచే 
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' మనస్సునందు వైరాగ్యము దృఢము కావలసినది యథార్థమే; కాని 

యేదయినను వస్రముయొక్క రంగును (రాగమున్సు తీసి వైవ వల 

యునేని యా వస్త్రమును నళింపం జేయవలయునని యర్గ మెటులు 

కానేరదో, యా తీరుననే కర్మలయందు కామమును, సంగమును, 

లేక, రాగమును (అనంగాః |పీతిని గాని యుంచంగూడదని చెప్పుటచే 

నా కర్మలనే వదలి వేయవలయునని యర్థము కానేరదు. వైరాగ్య 

ముతో గర్మచేయుటయే యశక్య మగునేని యా విషయము వేణు; 

కాని వైరాగ్యముతో. గర్మలను జేయవచ్చు ననుటయే కాక, కర్మ 

యెవరిని, ఎవ్వుడును విడువదను విషయమును మనము (పత్యక్షముగ( 

జూచుచునేయున్నాము. కావున నజ్ఞాను లే కర్మలను ఫలాశాపూర్వక 

ముగ జేయుచున్నారో వాసిన్సే జ్ఞాని జ్ఞానోత్తరమునందు సైతము 

లాభాలాభములను, ఫలాఫలములను సమానములుగనే చూచుకొని 

(గీ. ఓ 88). ధైర్యముతో, ఉత్సాహముతో, శుద్ధ బుద్ధితో, అనంగా : 

ఫలవిషయమై విరక్తుండై లేక, యుదాసీను(డై (గీ. 18.20) కేవలము 

కర్తన్యమని తన యధికారానుసారముగ శాంతచిత్తముతో. జేయుచునే 

యుండవలయునను (A. 6. 8): నదియే సీతిదృష్టిచేతను మోక్షదృష్టి 

చేతను, నుత్తమమును, సత్యము నగు నాయుః కేపణ్యకమముయొ క్త 

సిద్ధాంతముగ నుస్నది. విశేషము చెప్పనేల? అనేకులగు స్థిత ప్రజ్ఞులు, 

భగవద్భక్తులు, పరమజ్ఞానులును, వేయేల? స్వయముగ భగవంతు. 

డును ఈ మార్షమునే స్వీకరించి యుండుటచే నీ కర్మయోగ మార్గమే 

పురుషార్ధమునకు పరాకాష్ట్రయై యున్నది. మణియు నీ యోగము 

చేతనే పర మేశ్వరునియొక్క భజనపూజనములు సంఘటిల్లి తుదకు 

సిద్ధి సైతము సిద్ధించును (గి. 18.46) అని భగవంతుండు కంఠరవము 

గనే చెప్పియున్నాండు. ఇట్లు నిశ్చితమైనను;, ఎవరైనను స్వయము 

గనే యీ విషయమున గుణదోషములు [గహింతురేవి యది వారి 

దౌర్భాగ్యమని తెలిసికొనవలయును.  పొశ్ళాత్య పండితుండగు _ 
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స్పెస్సరునకు నధ్యాత్మదృష్టి సమ్మతింపదు. అయినను * జగత్తున నే 
విషయమైన నొక పర్యాయమే సంఘటిల్లుట తనకు శక్యము 

కానందుచే వానికి కారణభూతములు, అవశ్యకములై న యనే కేతర 

విషయములు పూర్వమందే సంఘటిల్లునట్టు చేసికొనవలయును. 

పిదప [పయత్నములు సఫలములు, నిష్ఫలములు, లేక, న్యూనాధిక 

ఫలములు గలవిగ నగుచుండు నని యాధిభౌతికరీతిచే సైతము 

నిశ్చితములు, కావున సామాన్యజను లే కర్మనయినను ఫలాశచే 

జేయుటకు. (బవ్యృత్తు లయినను చతురుండగు పురుషుడు ఫలము 

నందా గహము (పట్టుదల) నుంచుకొనక శాంత్యుత్సావాములతో, 

గర్శవ్యమును జేయుచునే యుండవలయును” అను గీతాపమాణము 
ననునరించియే “సమాజశాస్ర్రముయొక్క అభ్యాసము" అను తన 

[గంథము నందు, గడపట నీ సిద్ధాంతమే చేయంబడినది.* 

జ్ఞాని సంసారమునందు (ప్రాప్తమగుకర్మలను ఫలాశను వదలి 
_ యామరణాంతము నిష్కామబుద్దిచే చేయవలయునని సిద్ధమయినను 

* Thus admitting that for the fanatic, some wild anticipation 
is needful as a stimulus, and recognising the usefulness of delusion 

as adopted to his particular nature and his particular function, the 
man of higher type must be content with, greatly moderated expce 
tations, while he perseveres with undiminished efforts. He has to 
see how comparatively little can be done, and yet to find it worth 

while to do that little: so uniting philanthrophic energy with 

philosophic calm”~— Spencer’s Study of Sociology, 8th Ed, p. 403. 

(The italics are ours.) ఈ వౌక్యొమున fAnAtics అనుళ బ్దమునకు మాజుగ 

(ప్రకృతిగుణములచే మూఢులు (గీ. 8.99), అహంకారవిమూఢులు (గీ, 8.20) 
లేక్క బాసకవిచే సుపయుక్ష మైన “మూర్జులు” అను శబ్దమును మజశియు 

man of the highest type అను శద్దిమునకు మారుగ “విద్వాన్” అ అను శబ్దమును 

(A. 8.95) greatly moderated expectations అను ళద్దిమునకు ఫలమునం 
దొదాసీన్యము, ఫలాశాత్యాగము, అను సమానార్థకప దములసు [సయోగింతు మేని 

Spencer ‘సైతము గీతలయొక్క సిద్ధాంతము సేనువదించువాంద్దై కన్సట్టును. 
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ఈ కర్మ లే హేతువుచే నే పయోజనము కొజకు (పాప్తములగు 

చున్నవో చెప్పిననే కాని కర్మయోగముయొక్క వివేచన పూర్ణ ముగ 
గానేరదు, కావున *లోకసంగహ మే వాపి సంపశ్యన్ కర్తు మర్హ్మసి” 

_ లోకసం్యగహము వైపునకు దృష్టియుంచినను నీకు గర్మ నాచ 
రించుట యుత్తమగును (గీ, 8. 20) అని కర్మయోగముయొక్క 
సమర్థనముకొటకు భగవంతు. డర్జునునకు, విశేషమహిమగల ముఖ్య 

మగు నీ యుపదేశము తుట్టకుదయం దొనర్చెను. లోకసం[గహ 

మనంగా: కేవలము మనుష్యులను “న సంఘీభవింపం జేయుట లేక, 

“కర్మలను వదలిపెట్టుటకు స్వయముగ నధికార మున్నను అజ్ఞానులు 

కర్మ వదలం గూడదు. కావున వారి (పరోచన ((వవర్తింపంజేయు) 

నిమిత్తమై యీ రీతిగ నాచరించుట యను నొక విధమగువేష* మని 

యర్థము కాదు. కారణ మేమి యనంా: లోకు లజ్ఞానులుగ నుండ 

వలయుననీ కాని లేక, వారి నజ్ఞానులుగనే యుంచు నిమిత్తముగం 

గాని, జ్ఞానికి, కర్మల నాదరించు పేషమును ధరియింవుమని నేర్పుట 

వలన గీతలకు నేమియు (ప్రయోజనము లేదు. వేషము దూరముగనే 
యున్నది; కాని లోకు లీ యపకీరి ని పకటనజేయుదురు” గీ. 2.84) 

మొదలగు సామాన్యజనులకు? దోచయయు క్రి వాదములచే నర్జునునకు 

సమాధానము కానప్పుడు దానికంకు గొప్పవియును, తత్వజ్ఞాన 

దృష్టిచే బలవత్తరములు నగు కారణములు భగవంతుండిప్పుడు వక్కా 

ణించుచున్నా (డు, కావున సయ్యగహశబ్దమునకు ముద్దచేయుట, 

ఉంచుట, పాలించుట, నియమించుట మొదలగు నిఘంటువులోని 

యర్థములన్నియు  యభథానంభవముగ  నిచ్చో  చేసికొననగు, 
మణీయు నటులు చేసితి మేని లోకుల సం[గహపదమునకు “వారీ 

నేక సంబంధింపంజేసి, పరస్పరానుకూల్నుముగ నుత్పన్ననుయిన 

సామర్థ్యము వారికి సంఘటించునటు లొనర్చి పాలించుటయు, 
పోషించుటయు, లేక, నియమించుటయు, మజీయు నిందుమూల. 

భంగి, 11.9 
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ముగ తన యభివృద్ధి స్థిరముగ నుంచి, పిదప వార్మిశేయఃపొప్పి 
యొక్క మార్గములో. (బవర్తి, అంపంజేయుటో యని యర్థము లగును. 

* రాష్ట్రనంగ్రహ * శబ్దము ఈ యర్థమునందే మనుస్కృలీలో నుదాహ* 

రింపయడినది (మను. 7 114). ' శాంకరభాష్యమునందు “లోకసం్యగ 

హః _లోకస్యోన్మార్ల। పవృత్తి నివారణం” అనంగా “లోకులు "పెడ్యతోవ 

లోనికి పోకుండ నివారించుట” యని యీ శబ్దమునకు వ్యాఖ్యా 

నము చేయయంబడినద. మణీయు చానివలన నజ్ఞానముచే యథేచ్చగ 

నాచరించు జనులను నిపుణులను జేసి య భివృద్ధితో నొండొక [పదేక 

మున నుంచుట మణీయు నాత్మోన్నతి (తన యభ్యుదయమునకు, 
యొక్క మార్గమున! [బ్రవర్తింపంజేయుట యని సం్యగహశబ్దమునకు 

నేను జేనిన యర్థములు అపూర్వముల్సు నిరాధారములు కావని 

కాన్సించును. _ఇదివటికు ' సర్మగహ'” శబ్దార్ధమైనది. కాని “లోక 

సం[గహ” శబ్బమందున్న “లోకి శబ్దము కేవలము మనుష్య 

వాచకము కాదనియు నిక్కుడ ' చెప్పవలయును. జగత్తునందున్న 

యితర ప్రాణులకంకొ మనుష్యుడు |శేష్టుం డగుటచే మానవజాతీయ 

మగు కల్యాణము సైతము ముఖ్యముగ లోకసం| గహశబ్ధార్ధమగు 

ననుట నిజమే. అయినను భూర్లోకము, సత్యలోకము, పితృలోకము, 

చేవలోకము మొదలగు ననేకలోకములు, అనగా: ఏ జగత్తులు, 

భగవంతునిచే నిర్మింపబడినవో వానికిని సరియగు ధారణ, పోషణ 

ములై యవి యన్నియు మంచిరీతిగనే నడచుచుండవలయు ననియే 
భగవంతుని యూహ యగుటచే, మనుష్యలోకమున శెటులో 
యటులే యీ సర్వలోకములయొక్క. వ్యవహారములును సుస్థితిచే 
నడిపింపవలయును, కావున (లోకానాం సర్య్మగహః) అనుదానిలో 
నింతవ్యాపకమగు నర్థమిచ్చట వివక్షితముగ నున్నదని చెప్పవలసి 

వచ్చెను. మజియు జనకు: డేకర్తవ్యమును న్వయముగం జేసెనో 
దోనీవలన దేవతలు, పితరులును తృప్తి. జెందింప6 బడుదురనియు 
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భగవద్గీత యందలి మూండవ యధ్యాయమునందును, మహాభారత 

మునందున్న నారాయణీ యో పొఖ్యానమందును నే యజ్ఞచ్మకము 

వర్షింపంబడినదో, దానియందు దేపలోకము, మనుష్యలోకమును..వీని 

ధరణ కొవలయు నని బ్రహ దేవుడు యజ్ఞ ములను సృజియించినటుల 

చెప్పబడినది, దీనివలన న నొక మనుష్యలో కముయొక్క ధారణమునే 

కొక్క దేవాది స్వర్గలోకములయొ క్ల ఛారణమును జేయుచు పరస్పర 

మును పరస్పర కేయన్సును సంపాదించుకొనుట యనునదియే “లోక 

సం్యగహ'* పదముచే భగవద్దీతలయందు వివక్షతమని స్పష్ట మగును. 

సర్వసృష్టిని పాలించియు, “పోషంచియు లోకనం| గహము. జేయ 

వలయునని భగవంతునకు6 గల యధికారమే, జ్ఞానియెనపిదప( దన 

జ్ఞానముమూలముననే యతనికి సంప్రాప్తమగును. జ్ఞానుల కే విష 

యము |పమాణమని తో(దునో దానినే యితరులగు లోకులు పమాణ 

మని యంగీకరించి యా రీతిగ నాచరించుచున్నారు (గి, ఈ. 21). 
కారణ మేమియన; సర్వజగత్తునకును ధారణపోషణములు దేనిజే నగు 

నని శాంతచిత్త ముతోడను సమబుద్ధిచేతను విచారించ తదనుసారముగ 

ధర్మనియమముల విధించుట యనుకార్యము జ్ఞ జాను లదియే యగునని 

సామాన్యజనులు తలంచుచున్నారు. మజీయు నిట్లు తలంచుటయు 

తప్పుకానేరదు, 'వేయేల? సామాన్యజనుల కీ విషయము బాగుగం 

దెలియక పోవుటచేతనే జ్ఞానిపై నీ భారము నుంచుచున్నారని చెప్పీ 

నను చెప్పవచ్చును. ఈ యభ్మిపాయమునే మనస్సునం దిడికొని_ 

లోకసం గహసంయుకం విధాతా విహితం పురా, 

సూక్ష్మధర్మార్థగియతం సతాం చరిత ముత్త మమ్, 

ను, భా. శాం, 268.25 

_ లోకసం్యగహము చేయునదియు, ధర్మసంశయము గలిగిన సమ 
యమం దే ధర్మము నవలంబింపవలయునో చెప్పునట్టిదియు నగు 

సాధుపురుషులయొక్క యుత్తమమగు చరితము స్వయముగ (బహ 
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'దేవునిచేతనే యేర్చరుప( బడినది అని శాంతిపర్య్వమునందు భీష్ముండు 

యుధిస్టిరునకు( జెప్పెను. లోకసర్యగహ మనంగా లేనిపోని యధి 

కారమును బూనుట గాని లెక్క యజ్ఞానములో లోకుల (బవేశ 

పెట్టుట యను యక్తిగాని కానేరదు. జ్ఞానయుక్తమగు కర్మ జగత్తు 
నందు లేకపోయె నేని జగత్తు నశించుట సంభవించును. కాన (బ్రహ్మ 
'దేవునిచేతనే నిర్మింపబడిన సాధుపురుషుల కర్తవ్యములలో నిదియొక 

ముఖ్యకర్తవ్యమని దీనివలన సిద్ధమగుచున్నది. మజియు “నే నీ 
కార్యమును జేయనినాండు లోకము లన్నియు నుత్సన్నము లగును 

(గి. 8. 28) అను భగవద్వచనమునకు భావార్థము నిదియే మైయు 
న్నది, ఈ జనులకు జ్ఞాని న్మేతముగ నున్నాడు. మజీయు నతండొక 

వేళ తన పనులను వదలెనేని యీ జగత్తు గ్రుడిదై నశింపక మానదు, 

సర్వనాశము కాక మానదు, జ్ఞానులే లోకులను జ్ఞానవంతులుగ( జేసి 

యున్న తికి( గైకొని రావలసిన వారు, ఈ కార్యము "కేవలము ముఖ 

పాఠముచే (అనంగా: ఉపదేశ 'మ్మాతము చేతనే) తప్ప నెప్పుడును 
సిద్ధము కాదు. కారణ మేమి యన(గా; సదాచార మభ్యాసము లేక 

పోవుటచే పరిశుద్ధతను జెందని బుద్ధిగల వారికి బ్రహ్మజ్ఞానము మాతమే 

చెప్పండి నేని “నీ దంతయు నాదీ, మజియు నోదంతయు నాదే” 

యని యుపదేశించినటు లగును. అట్టివారు తమ జ్ఞానమును దురుప 

యోగము చేయుచుండునటులు వ్యవహారమున గొన్పింపక మానదు, 

ఇంతియే కాక, యెవరియొక్క యుపదేశమునందలి సత్యము నైనను 
వారియొక్క యాచరణమును బట్టియే లోకులు పరీక్షించుఛుందురు. 
కావున జ్ఞాని తాను కర్మచేయక పోయినయెడల సామాన్యజను లలసు 

లగుటకు నది యొక కారణ మగును, ' దీనినే బుద్ధిభేదమని చెప్పుచు 

న్నారు. మజియు నీ బుద్ధిభేదము లేక లోకులు సత్యముగ నిష్రాములై 
కర్తవ్యమునకు సిద్ధముగ నుండవలయునని జ్ఞాని సంసారమునందుం 

డియే తన కర్మలచే లోకులను సదాచరణమున (అనయా: నిష్కామ 

బుద్ధిచే కర్మ చేయుటయందు) (పత్యక్షముగ( (బవర్తి ౦పంజేయుటయే 
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యతని కర్త వ్యముగ (వేషముగ) పరిణమించును. కావున కర్మను 
వదలి పెట్టటయం దధికార మతని కెప్పుడు నుండదు, కావున సప 

యోజనార్థమై కాకపోయినను లోఠసం[గహార్ధమైనను తన వర్గము 

నకు విధింపయడిన యాశమములోని యన్ని కర్మలును య థా్యపకా 

రముగ నతడు చేసియే తీరవలయునని గీతల యొక్ష యభిప్రాయము 

కాని “జ్ఞాని చాతుర్వర్ణ కము యొక్క కర్మలను నిష్టా మబుద్ధిచే నైనను 

చేయ నావశ్యకము లేదు. వేయేల? చేయనే రాదు అని సన్న్యాన 

మార్గీయుల నుతము. 

కావున జ్ఞాని లోకసం| గ హోరమై కర్మలను చేయవలయు నను 

గీతయొక్క సిద్ధాంతమును సన్న్యాసమార్గీయులగు టీకాకారులు 
క్రిందుమో(దు చేసి, భగవంతుడు సైతము (పత్యక్షముగం గాక 
పోయినను మరియొక విధమున నసత్యమగు నర్గమునే యుపదేళించి 

నాండని చెప్పుటకు సైతము సిద్ధముగనే యున్నారు; కాని గీతలయం 
దున్న లోకసం[గహశబ్దమునకు ఈ తికనుక యగు నర్థము సత్యమగు 

నది కానేరదని పూర్వాపర సందర్భములవలన స్పష్ట మగును. జ్ఞానికి 
కర్మత్యాగమునం దధికారము కలదను నుతమే మొదట గీతలకు 
మాన్యము కాదు. నుటీయు నిది మాన్యము కాదని నిరూపించుటకు 
గితలలో6 జెప్పిన కారణములలో లోకసం[గహ మనునదియే ముఖ్య 

మగు కారణముగ నున్నది. కావున జ్ఞాని కర్మలను వదలి వేయవలయు 
నను పట్టును నెగ్గించుకొనుటై లోకసంగహార్గము కర్మలను చేయు 
నును నుపదేశ మసత్యార్థము కలదని చెప్పుట సర్వవిధముల న్యాయ్య 
మగును. మనుజు డీ జగత్తున స్వపయోజన నిమిత్తమై జన్మింప 

లేదు. అజ్ఞానముచే సామాన్యజనులు స్వార్థమునందే నిమగ్నులగు 
చుస్నా రను మాట సత్యమే, కాని * సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వ 

భూతాని చాత్మని ౫ నేను సర్వభూతముల యందును, సర్వభూత 

ములు నాయందు నున్నవి (A. 6. 29) అని యుండునట్లు జగళ్తే 
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యేరికి నాత్మభూతనుయినదో, యతండే “నాకు మోక్షము లభించెను. 
ఇప్పుడు లోకులు దు8ఖవంతు లైననువారి చింతనాకేల?” అని చెప్పె 

నేని తన నోటితోనే తన జానమునకు న్యూనత గలుగం జేసికొనిన వాం 

డగును. జ్ఞాని కాత్మయను స్వతం।త వస్తువొర్ష టి యేదైన నున్నదా? 
తనయొక్క యాత్మపై నెంతవటికు నజ్జానరూపమగు నావరణ ముం 

డెనో యంతవటకు( దాను, లోకు లను భేదము స్థిరముగ నుండును; 

కాని జ్ఞానము కలిగిన పిదప సర్వజనులయొక్క యాత్మయే కావున 

యోగవానిష్టమునందు వసిషఘ్టులవారు- 

యావ ల్లోకపరామర్శో నిరూఢో నాస్తి యోగినః, 
తావ [దూఢసమాధిత్వం న భవ తేన నిర్మలమ్. 

యోగ. 6, పూ. 188.97 

= ఎంతవణకు లోకులను పరామగ్శెంచుట (అనంగా ; లోకసం[| గహ 

మను పని కొంచె మైనను మిగిలియున్నదో యంతపర్యంతము 

యోగారూఢు( డగు పురుషునియొక్క స్థితి నిర్ణోషముగ. నున్నదని 

యెప్పుడును చెప్పుటకు సాధ్యము కాదు అసి చెప్పిరి. అత(డు తన 

సమాధీసుఖమునందే మగ్నుం డగు నేని యొకవిధముగ స్వార్థమును 

జూచుకొనువాండే యగును. సనా ఫస మార్లీ ము లీ విషయమును 

విచారింపకపోవుటయే వారి యుక్తి వాదమునందున్న ముఖ్యమగు 

దోషము. ఏ నాండును భగవంతునకంకు నధికుండగు జ్ఞానియు, నిష్టూ 

ముండును; లేక, యోగారూడు(డు నగుట శక్యము కాదు; కాని భగ 

వంతు; డయినను సాధుసంరక్షణము, దుష్టనాశనము, ధర్మసంస్థాప 

నము నను నీ లోకసం గహరూ పము లగు కార్యములను జేయుట జే 

పతి సమయమునందు నాయా యవతొరములం దాల్చి నేని (గి, 

4, 9), జ్ఞాని, లోకసంయ్యగహమును జేయుట వదలి “ఈ సర్వలోకము 

లను బుట్టించిన పరమేశ్వరుండే తనకు దోంచినట్టు ఛారణపోషణము 

లను జేయును. ఆ వైపునకు. జూచుట సైతము పని కావేరి దస 
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తలంచి యూరకుండుట యన్ని విధముల ననుచిత మగును. కారణ 

మేమి యన: జ్ఞానము కలిగిన పిదప పరమేశ్వరు. డనియు, తాన 

నియు, లోకు లనియు భేద ముండనే యుండదు; ఉండిన నతడు 

జ్ఞానియే కాడు. వేషధారి యని దెప్పనలయును. జ్ఞాని జ్ఞానముచే 

పరమేశ్వరస్వరూపి యగు నేన పరమేశ్వరుండు చేయు కార్యమును 

పరమేశ్వరునివలె నిస్సంగబుద్ధితో చేయుటకు నావశ్యకత యాతని 

కెట్టు వదలిపోవును? (A. 2.22, మజియు. 4.14 మణియు 10). 

ఇంతియె కాక పరమేశ్వరుడు సేయునది యంతయు జ్ఞానియొక్క 

రూపముచేతనో లేక, జ్ఞాని ద్వారముగనో చేయును. కావున “సమస్త 
. భూతములయందు నొక యాత్మయే * యని పరమేశ్వరస్వరూపము 

యొక్క యపరోక్షజ్ఞానము గలిగిన వారి మనస్సునందు సర్వభూత 

దయ మొదలుగా6 గల యుదా త్త వృత్తులు పూర్ణముగ స్ఫురించును. 

నుజీయు స్యభావముగనే యతనియొక్క నునఃపవృత్తి లోళకల్యా 

ణమునందే పనిజేయుచుండవలయును. ఈ యభ్మిపాయముచేతనే._ 

జే కాం రంజలే గా(జలే త్యాంసి మణి జో అపులే, 

తోచి సాధు పీళభావా దేవ తేధోచి జాణావా. 
- గా, 98012 

_ ఎవడు మిక్కిలి వ్యాకులులైన వారికిని దుఃభితులకును, “నేను 

మో వాండను, నే నుండంగ మోకు భయము లే” దని చెప్పునో వాడే 

సాధువు. 'వాసీయందే యీశ్వరు. డున్నా6 డనియు, నేక 

పర ఉపకారి వేచియేల్యా శక్తి, తేదేం ఆత్మస్థితీ జాణతలీ. 

గా. 4.682 

_ ఎవ(డు వరోపకారమునండే తన శక్తిని వినియోగించునో వాశే 

యాత్మ స్థితిని తెలిసికొన్న వా(డు అని:యు నీ తీరున సాధువుల లక్షణ 

మును జెప్పి 
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జగాచ్యా కల్యాణా సంతాంచ్యా విభూతి, 

దేవే కష్టవితీ ఉపకారేం 
గా, 929 

= సత్స్పురుషు లవతరించుట లోకకల్యా జార్థమే. వారు పరోపకారము 

కొటకు( దమ శరీరమును సైతము కష్ట పెట్టుకొందురు అని తుకా 

రాంబువాగారు సత్చురుషులయొక్క (అనగా: భకి చే పరమేశ్వరుని 

యొక్క పూర్ణజ్ఞానముగలవారియొక్క ) మాహోత్మ్యమును వర్ణించెను. 

మటీయు, “స్వార్థో యస్య పరార్థ ఏవ స వుమా నేకః సతా మ్మ్యగణీః౫ 

జూ పరార్థ మేరికి స్వార్థమో యా వురుషు(డే సాధువులలో (శేష్టుండు; 

అని భర్తృహరి చెప్పెను. మన్వాది శాస్త్రకర్తలు జ్ఞానులు కారా ? 

కాని వారు తృష్ణవలన దుఃఖము గలదని భయ పెట్టినను పరోప 

కారము మొదలగు నుదాత్తవ్యత్తు లన్నియు నుండవలసినవే యని 

చెప్పి లోకసర్మగహకారకమగు శాస్త్రీయమర్యాదను (బవర్తింపంజేసిరి 
(బాహ్మణులకు జ్ఞా జానము, క్ష[తియులకు యుద్ధము, వైశ్యులకు. గృ పి 

గోరక్షణము, కూద్రునకు సేవయు నని, యే యే గుణకర్మస్వభావా 

నుసారము లగు శేక్వేలు ధర్మములు శాస్త్రములయందు విధింపః 

బడినవో యవి యొక్కొక్క వ్యక్తియొక్క హితము కొలజకే కాదు. 

మొత్తముపై సమాజమును కాపాడు నిమిత్తమై కొందణు యుద్దము 

జేయుటయే యెప్పుడు నభ్యసించి తప్పక సిద్ధముగ నుండవలయును, 

కొొందటు కృషివ్యాపారము, జ్ఞానార్జనము మొదలగు కార్యము 

లొనర్చి సమాజమునకు నితరములగు కొజంతలను బూర్మిజేయ 

వలయు నని యెన్నియే చాతుర్వర్గ్యముయొక్క కర రృవ్యవిభాగము 

లోకసం్యగహార్థమై (పవరింప జేయంబడినది యని మనుస్మృతి 

యందు జెప్పంబడి యున్నది. గీతయొక్క యభథిపాయమును 

నదియే (మను. 1.87; A. 4.18; 18.41 చూడు). ఈ చాతుర్వర్ణ్య 
ధర్మములల్లో నే ధర్మము ముని(గిపోయినను దానింబట్టి సమాజము 
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కుంటిదై తుదకు నశించుటయు సంభవింపవచ్చు నని పూర్వమునందే 
చెప్పబడినది. అయినను కృత్యవిభాగము చేయు నీ వ్యవస్థ యొక 

విధముగనే యుండునని నియమము లేదు, (పాచీనుండు గీకు 

తత్త్వజ్ఞుండునగు ప్లే పిటో యీ విషయముపై నున్న తన గంథము 

నందును, అర్యావీనకాలము నందు (ఫెం చిశాస్త్రజ్ఞుడగు కాం టను 

నతడు తన “ అధిభౌతికతత్త ్ వజ్ఞానమునందును? స సమాజభధారణా 

రై సూచించిన వ్యవస్థ చాతుర్వర్ణ సద్భృశముగ నున్నను, 

వైదికధర్మమునందున్న చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థకంకె కొంచెముగనో 

గొప్పగనో భిన్నముగనే యున్నదని యా [గంథమును జదివినవారి 

"కెవరిళైనను దెలియును. వీనిలోనే, ; సమాజవ్యవస్థ మంచిది యని 

కొని యోమంచితనము సాపేక్ష మగుటచే, యుగమానముచేత 

దానియం దేమైనను భేద ముండవచ్చునా? యుండదా? యని కాని, 

యిట్టి యనేక శంక లచ్చట బయలుదేరుచున్న వి. కావుననే లోక 

సం గహ మనునదియే యీ కాలమునందు పాశ్చాత్యదేశములలో 

నొక గొప్ప శాస్త్రముగ నున్నది; కాని గీతాతాత్సర్యనిర్ణయ మను 
నదియె మనకు పన్తుతవిషయ మగుటచే నీ |పశ్నను విచారించుట 
లోనే కాలయాపసం జేయుట కేమియు వీలులేదు. గితాకాొలము 

నందు చాతుర్వర్ణ్యవ్యవస్థ విశేషముగ నాచరణలో నుండుటచే నది 
మూలమునందే "లోకనరి| గహామును చేయుద మను తలంవుననే 

(పవృత్త మయిన దను విషయము నిర్వివాదముగనే యున్నది. 

కావున చాతుర్వర్ణ హ్యవస్థాను సారముగ |పాప్తము లయిన తమ 

కర్మలను నిపూమ బుద్ధితో నెట్లు చేయవలసినదియు లోకులకు 

(పత్యక్షముగ మనస్సునకు గోచరమగునట్లు చెప్పుటయని “లోక 

సంగహి మను గీతయందున్న పదమునకు నర్థమని .మ్మాతమే 
యిచ్చో ముఖ్యముగ జెప్పవలసియున్న ది, సమాజమునకు జ్ఞాని 

నేతమే కాక్క గురువుసైతము నై యున్నాడు. కావున బూర్యోక్త 

మగు లోకసం| గహమును చేయుటకు తన కాలమునందున్న సమాజ 
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వ్యవస్థయందు న్యూన మేమయినను నుండెనేని శ్వేతకేతువువలె దేశ 
కాలానురూపముగ దానిని తీసివైచి సమాజముయొక్క థారణపోషణ 

ముల శక్తిని చెడిపోనీయక నది వృద్ధి బొందు మార్గమునకు సంబం 

ధించున ట్లుద్యోగము చేయవలయు నని తుదకు ప్రాప్త మగును. ఇట్టి 

లోక సం|గసామును జేయుటకై జనకు(డు సన్న్యాసమును బుచ్చు 

కొనక యామరణాంతము రాజ్యపాలనమునే చేయుచు నుండెను. 

మజీయు మొదట మనును రాజుగా నుండుట కంగికరించెను. ఈ 

కొరణముచేతనే “స్వధర్మ మపి చావేక్ష్య న వికంపితు మర్హసి” 

= స్వధర్మానుసారముగ [పాప మయిన కర్మలవిషయ మై దుఃఖించుటు 

నీకు యోగ్యము కాదు (A. లిం 31) అనియు, “స్వభావ నియతం 

కర్మకుర్వ న్నాప్నోతి కిల్చిషమ్ ౫ స్వభావగుణానురూపముగ నిర్ణ 

యింపంబడీన (చాతుర్వర్థ్యవ్యవ స్థానుసారముగ విధింప(బడిన) కర్మే 

లను జేయుటచే నీ కేమియు పాపము రాదు (గీ, 18.47) అనియు, 
చాతుర్వర్ణ్య ధర్మానుసారముగ ప్రాప్త మయిన యుద్ధమును చేయు 

మనియు నర్జునునకు గీతలయందు మాటిమాటికి నుపదిశము చేయం 

బడినది, యథాశక్తి గ నెవ్వరును పరమేశ్వరుని తెలిసికొనవలదని 

చెప్పరు. వేయేల? ఈజ్ఞానమును సంపాదించుకొనుటయే మనుష్యున 

క్రీ జగత్తునందు ముఖ్యముగ జేయ6 దగినపని యని గీతయొక్కు 

సిద్ధాంతము; కాని యాత్మయొక్క యే స్వీయమగు కల్యాణము 

గలదో దానియందే సమష్టిరూపమగు నాత్మయొక్క కల్యాణార్థమై 
యథాశక్తిగ. [బయశ్నించుటకును వీలుండును గాన లోకసం|గహా 

మును జేయుట యనునదియే (బహ్మాతై ్ మక్యజ్ఞానమునకు సత్యమైన 

పర్యవసాన మని గీతయందు విశేషముగం జేప్పంబడినది. అయిన 
నొకడు [బహ్హజ్ఞాని యగు నేని యంతమ్మాతము చేతనె యతండు 
సర్వవిధము లగు వ్యావహారికములగు కార్యములను స్వహస్తములతో 

జేయుటకు. బ్యాతు( డగునని తాత్పర్యము కాదు. _ భీష్ముడు, 
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వ్యాసులు నను నీ యిరువురును మహాజ్ఞానులును, పరమ భగవద్భక్తు 

లుగ నుండిరి; కాని వ్యాసులవారు, భీష్ములవారివలె యుద్ధము. 

జేసిరని యెవరును నుడువరు. లేక, దేవుని విషయమున విచారించి 

నను జగత్తును సంహరించుట యను కార్యము శంకరునికి మాటుగ 
విష్ణువే చేయునట్లు కాన్పింపదు. జీవన్ముక్తావస్థ యనునది మనన్సు 

యొక్క నిర్విషయత్వమున, సమము శుద్ధము నయిన, బుద్ధికిని 

నాధ్యాత్మికోన్నతికిని కడపటిమెట్టయి యున్నది. అది యాధిభౌతికో 

ద్యోగములయొక్క సామర్ధ్యమును పరీక్షించుటకు వీలుకాదు గనుక, 
స్వభావానురూపముగ (పవృత్త్వమైన చాతుర్వర్హ్యాదివ్యపన్థ ననుసరిం 

చియే కర్మల నామరణాంతము చేయుదుమో యవియే స్వధర్మాను 

సారములగు కర్మలు, జ్ఞాసము గలిగినపిదప లోకసం। గహార్థమై జ్ఞాని 

యా కర్మల నాచరించుచునే యుండవలయును. కారణ మేమియన : 

ఆ కర్మలయందే, వాండు నిపుణుడు కావచ్చును. పొరపాటున 

మజియొకపని( జేసెనేని యందువలన సమాజమునకు నష్టము 

కలుగును. కాన విశేషోపదేశము గితలయందు మరల నీ |పకరణము 

నందే రెండు పర్యాయములు చేయబడినది (A. §. 85; 18. #7. 

ఈశ్వర నిర్మిత మగు (పకృతి స్వభావగుణానురూపమును (పతి మనుజు 

నకును గల యీ వేర్వేఆగు యోగ్యతలనే యధికారము లని చెప్పు 

చున్నారు; మణియు “వురుషుడు బ్రహ్మజ్ఞాని యైనను నీ యధి 

కారానుసారముగ [పాప్తములగు కర్మలను లోకసంగహార్థమై యా 
మరణాంతము నాచరింపవలయును; వదలి పెట్టరాదు. “యావ దధి 

కార మవనితి రాధికారిణాం” (వే, సూ. శే. రి. 82) అని వేదాంత 

సూతములలో జెప్పంబడినది. వేదాంతసూతకారుల యీ యుప 

పత్తియు గొప్ప యధికారము గలవారికె వర్తించునని యనేకులు 

చెప్పుచున్నారు. మజియు నీ స్కూతముయొక్క భాష్యమునందు, 

దత్సమర్దనార్ధ మై యీాయణుడిన యుదాహరణములం జూచితి మని, 
థ గా | 
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యవి యన్నియు వ్యాసులు మొదలగు గొప్పయధికారుల సంబంధము 

లయినవీ యని కాన్పించును. కాని మూలసూతమునం దధికారము 

యొక్క న్యూనాధికభావవిషయమై యేమియు. జెప్పయడ లేదు, 

కావున నధికార మన(గా చిన్నవియు గొప్పవియునగు నన్నియధికా 

రములును |గహిొంప వలసివచ్చును; మజియు నీ యధికార మెవరి 

కెటులు ప్రాప్త మగునని సూక్ష్మముగను స్వతంతముగను విచారించితి 

మేని మనుష్యునివలెనే సమాజమును, సమాజమువలెనె మనుష్యులును 
పరమేశ్వరునిచే సృృజియింపం బడియుండుటచే నెవరి కెంత బుద్ధి 

బలము, సత్తాబలము, [దవ్యబలము, లేక, శరీరబలము స్వభావముగ్ 

నే యుండునో, తేక, స్వధర్మము చే. బొందనగునో దాని ననుసరించి 

జగత్తుయొక్క ధారణ పోషణలను జేతనైనంత6 జేయుటకు 

గొంచెమో గొప్పయో యధికారము చాతుర్వర్ణ్యాదిక ము చే6 గాని, 

యితర గుణకర్మ విభాగరూపమయిన సామాజికవ్యవస్థచే( గాని 

[పతి మనుజునకును జన్మ మొదలుకొని |పాప్తమగునని స్పేష్టముగ( 

గన్పట్టుచున్నది. యం[తము బాగుగ నడచుటకు పెద్దచక్రము వలెనే 

మిక్కిలి చిన్నచ్యకమును నవసరమగునక్రు సర్వజగత్తున నీ గొప్ప 

కార్యము, వేక్ర యీ లోక మను మోటబాన, చెడకుండ కాపాడు 

టకు వ్యాసులు మొదలయిన వారియొక్క గొప్ప యధికారమువలెనె 

యితరులయొక్క చిన్న యధికొరము సైతము పూర్ణ ముగను, తగి 

నంతయు నవసర మున్నదని తెలిసికొనవలయును. కారణ మేమి 

యన: కుమ్మరి కుండలను, సాలెవాండు వస్త్రములను నిర్మింపని 
యెడల రాజు యోగ్యముగ సంరక్షించినను లోకసం గహ నును 

కార్యము పూర్తి కానేరదు; లేక, రైలుబండి యం దొకా నొక చిన్న 

యధికారి, కేక, యిక్కడనుండు జెండాను జూపు బం్యళొతు తన 

కర్వవ్యమును జేయండేని వాయు వేగములతో రైలుబండి రేయుంబగళ్లు 

పస్తుతము నిర్భయముగ నెట్లు పరుగిడుచున్నదో యటులు పరు 

గిడుటకు సాధ్యము కానేరదు. కావున వ్యాసులు మొదలగు గొప్ప 
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యధికారులే కాక యితరులు సైతము అత(డు రాజైనను సరే, 

సామాన్యు(డగు మనుష్యుం డయినను సరే లోకసం[గహమును 

జీయుట'కై తమకు యథాన్యాయముగ (పాష్తమయిన చిన్నవియు, 

-పెద్దవియునగు నధికారములను జ్ఞానము కలిగిన పిదప వదలవలయు 

నని యనుకొనక “నా యధికారమునే నిష్కామబుద్ధితో యథాశక్తి 

గను, యథామతిగను, యథాసంభవముగ నామరణాంతము నాచ 
రెంచుచుండవలయును' అని వేదాన్ససూ|తకారులపైన( బడిన యు క్రీ 

వాదముచేతనే యిప్పుడు నిషన్న మగును. నేను గాకపోయినను ' 

మజియొక రా పనిని జేయుదు రని చెప్పుట మంచిది కానేరదు. 

కారణ మేమియన ' అట్టగునేవి మొత్తముపై పని కొక మనుష్యుండు 

తక్కువగుటచే సమాజమున నున్న సంఘశ కి తక్కువ యగును. 

ఇంతియెకాక జ్ఞాని యేకార్యము నెంత బాగుగ  జేయునో యా రీతిగ 

నితరులకు నది సాధించుటకు శ క్రియుండదు కావున తదనుసారముగ 

లోకసంగహము సైతము కుంఠిత మగును. ఇంతియె కాక, జ్ఞాని 

యుక్క. కర్మత్యాగ రూపమగు నుదాహరణములచే లోకులయొక్క 

బుద్ధియు చెడిపోవునని పూర్వముననే చెప్పంబడినది. కర్మచేతం గలి 

గిన చిత్త శుద్ధివలన తన యాత్మకు మోక్షము గలిగినంత మాత్రము 

ఇితనె సంతుష్టుండు కావలయును, జగత్తునకు నాశము కలిగినను 

లక్ష్యము జేయగూడదు. “లోకసం|గవాధర్మం చ సైవ కుర్యాన్న 

కారయేత్ *_ లోకసంగహమును జేయను గూడదు, చేయింపను 

కూడదు (మ. భా. అశ్వ. అనుగీత 40. 88) అని సన్న్వ్యాసమార్గీయు 
అప్పుడప్పుడు చెప్పుట సత్యమే; కాని వ్యాసాదులయొక్క నడవడికను 

చెప్పునట్టి యుపపత్తివలననే దీనికి సమాధానము కలుగును; వసిష్ట 
పంచళిఖాచార్యులవంటి వారు, శ్రీరామ జనకాదులకు వారి వారి 

€యధికారానుసారముగ సమాజముయొక్క ధారణపోషణాదికార్య 

ముల నామరణాంతము6 జేయవలయు నని చెప్పియుండుటనుబట్టి 
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కర్మ పదలివేయవలయు నను సన్న్యాసమార్గీయుల యుపదేశ మేక 

దేశీయముగ నున్నది; కాని శాస్త్రముచే సిద్ధమైనదియు నన్నివిధము ల 

సత్యమయినదియు కాదని స్పష్ట మగుచున్నది, కావున నిట్టి యేక 

పక్షీయమగు నుపదేశమును నమ్మక భగవంతునియొక్క స్వీయమణు 
దృష్టాంతము ననుసరించి జ్ఞానము గలిగినపిదప సైతము తమ 
యధికారము నెజీంగి తదనుసారముగ లోకసంగహ కారకములణు 

కర్మల నామరణాంతము నాచరించుటయే శాస్త్రోక్తము; యుక్తము 

నగుమార్లమని చెప్పనలయును. అయిన నీ లోకసం్యగహము సైతము 

ఫలాశచే( జేయందగినది కానేరదు, లోకసం గవాముయొక్కు ఫలాశ 

నైనం జెందెనేని, కర్మ నిష్టలమగుటచే దుఃఖము కలుగక తప్పదు . 

కావున “నేను లోకసం గ్రహము చేయుదు' ననునది యభిమానమును 

లేక్క ఫలాశను, మనస్సులో, నుంచుకొనక లోకసం గహమును 

జేయుటయు కేవలకర్త వ్య బుద్ధిచేతనే చేయవలసివచ్చును. “లోక 

సం్యగహార్థ* మనంగా లోకసం[గహ రూపమగు ఫలము లభించుతు 

కని యర్థము కాదు. “లోకసంగహా మేవాపి సంపశ్యన్ '_.. లోక 

సంగహము నిమిత్త మైనను (సంపశ్యన్) నీవు కర్మలను జేయు 

వలయును (గీ, 8. 40) అని గీతలయందు.. జెప్పంబడుటకుం గారణ 
మిదియె. లోకనం్యగహ మను కర్తవ్యము గొప్పదియే. కాని యనా 

సక్తిచే సర్వకర్మలను జేయవలయు నని యీ శ్రోకముకం టె పూర్వ 

శ్లోకమున (A. 3.19). భగవంతు, డర్భునునకు జేసిన యుపదేశము 

లోకనంగహామునకు సంబంధించునని మటువ( గూడదు. 

జ్ఞానకర్మలకు( గల విరోధము. జ్ఞానమునకును కామ్యుకర్మల 

కునే కాసి, క్షానము నిష్కామకర్మ యను వాని కధ్యాత్మదృష్టిచే 

సైతము విరోధము వేణు గాన కర్మ యపరిహార్యమును, లోకసం[గహా 
దృష్టిచే నావశ్యకము నగును. ' కావున జ్ఞాని యావజ్లీవము యథాథి 
కారముగ నిస్సంగబుద్ధితో చాతుర్వర్ణ్యముయొక్క కర్మలను జేయు 
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చునే యుండవలయునని శాస్త్రీయయుక్తి వాదముచే సిద్ధ మయినది. 
గితలకు నదియే యుద్దేశ మని చెప్పవలని వచ్చె నేని వైదిక ధర్మముల 
యందున్న స్మ ఎలి గంథములలో, జెప్పంటడిన నాలు గాశ్రమముల 

లోను సన్నాాస్మాశమముయొక్క గతి యేమి యగునని సహజముగ 

మనస్సునకు6 దోంచును. మన్వాది సర్వన్మృతులయందును |బహ్మ 

జారి, గృహస్థు(డు, వాన పస్థు(డు, సన్నాసి యని నాలుగాశ్రమ 

ములం జెప్పి యధ్యయనము, యజ్ఞయాగ దానములు లేక, 

"చాతుర్వర్హ్యధ ర్మానుసారముగ పాపమగు నితర కర్మలును; శాస్త్రోక్త 

ముగు నాచరణచే మొదటి మూ డా[శమములలోను చేయుటవలన 

(కమముగ చిత్తము శుద్ధమయిన పిదప తుదకు సర్వకర్మలను స్వరూ 
పముతోనే వదలి పెట్టవలయును. మటియు సన్న్యాసము. గైకొని 
మోక్షమును సంపాదింపవలయునవి చెప్పబడినది (మను. 6-1;38-87 
చూడు. దీనివలన యజ్ఞయాగములు దానాది కర్మలును గృహస్థా - 

[శమమునందు విహితము లయినను నవి చిత్ర శుద్దికొఅకు, అనగా: 

విషయాసక్తిని లేక, స్వార్థపరా యణబుద్ధిని వదలి పరోపకారబుద్ది 

| కమముగ 'వృద్దింబొంద సర్వభూతములయందు నొశే యాత్మయున్న 

దని యెటుంగునంత వట కాచరింపవలసి యుండును. కావున నీ స్థితి 

[పొప్తమయిన పిదప మోక్ష్మపాప్తికై తుదకు సర్వకర్మలను స్వరూప 

ముతోనే త్యజించి సన్న్యాస్మాశమమునే కైకొనవలయు నని సర్వ 
స్మృతికారులయొక్క యభ్మిపాయ మయినటుల 'స్పష్ట మగుచున్నది. 

(శ్రుశంకరాచార్యులవారు కలియుగమున స్థాపనంజేసిన సన్న్యాసమార్ల 
మిదియె కావున స్మార్త మార్గీయు (డగు కాళిదాసు(డును.... 

శై శవే2భ్యస్త్రవిద్యానాం యౌవనే విషయైషిణామ్, 

వార్థ కే మునివృత్తీ నాం యోగే నాంతే తనుత్యజామ్, 

రము, 1. 

= బాల్యమున విద్యాభ్యాసము. జేయు వారును ((బహ్మచర్యమున్య; 
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యౌావనమునందు విషయోపభోగరూప మయిన గృహస్థాశ్రమ 

ధర్మము నాచరించువారును, నుత్తర వయస్సున మునివృత్తితోనుండు 

వారును లేక, వాన| పస్థాశ్రమమునం దుండువారును, దుదకు 

(పాఠంజల్య యూాగముచే సన్న్యాసధర్మానుసారముగ (పాణమును 

(బహ్మాండమందున్న యాత్మయొద్దకు( బంపి శరీరమును వదలి పెట్టు 

వారును అని సూర్యవంశపురాజులయొక్క మార్గమును వర్ణించెను = 

అటులే మహాభారతమునం దున్న శుకానుపశ్నమునందు_ 

చతుష్పదీ హి నిశ్మేజీ (బ్రహ్మ ణ్యేషా (పతిష్టితా, 

ఏతా మారుహ్య నిశ్మేజీం [బహ్మలోకే మహీయతే. 

శాం. 241, 105 

లూ (చతురాశ్రమ రూపమగు) ఈ నాలుగుమెట్లను తెలిసికొనినవాండు 

| తుదకు [బహ్మపదమును బొందును. ఈ నిచ్చెనపై నెక్కి, యనలొ 

నొక య్మాశమములో నుండి మజియొక యాశమమునకు మెక్లైక్రు 
నట్లు (పవేళించి తుదకు [(బహ్మలోకము నందు మహత్త్వ్వమును బొం 

దును అని చెప్పి=_ 

కషాయం పొచయిత్వాశు (శేజిస్థా నేషు చ (తిషు, 

|పవజేచ్చ పరం స్థానం ౦ పార్మివాజ్య మనుత్తమమ్, 
శాం, 244.8 

_ ఈ నిచ్చెనయొక్క మూ(డు మెట్టులయందును తన కిల్చిషమును 

(అనయా: స్వార్థపరాయణమగు బుద్ధిని), లేక, విషయాసక్తి రూప 

మగు దోషమును మనుజుడు శీఘముగ క్షయింప( జేసికొని, పిదప 

సన్న్యాసమును గైకొనవలయును, పావ్రారిజ్య మనగా సన్న్యాసము, 
ఇదియే అన్నిటియందు |శేష్టమగు స్థానము అని క్రమము వర్ణింప 
బడినది; ఒక యా[శ్రమములో నుండి మణియొక య్మాశ్రమములోనికై 

(ప్రవేశించు [కమ మిటులే మనుస్మృతియందును వర్ణింప బడినది 
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(మను. 6.శ్రి£). కాని వీనిలో? గడపటిది యగు సన్న్యాస్మాశమమున 
లోకులు వ్యర్థముగ (బ వేళించి రేని జగత్తునందున్న కర ర్భృృత్వము 

స్పష్ట మగుటచే సమాజము కుంటిది యగు నను విషయము మానవు 

నకు బూర్లముగ దెలిసియే యున్నది. కావున పూర్వా శమము నందు 

గృవాస్థధర్మానుసారముగ( బర్మాకమ సంబంధమగు నవియు, లోక 
సం గహ సంబంధమగు నవియు నగు సర్వకృత్యములును తప్పక 

చేయవలయు ననీ చెప్పి, యవి యయిన పిదప. 

స్తు యదా పశ్యేత్ వలీపలిత మాత్మనః 

త వావ చాపత్యం తదాఒరణ్యం సమా[శయేత్, 

మను. 8,2 

= శరీరమునకు ముడుతలు పడుట కారంభమై, మనుమండు దృష్టికి 
. గోచరమైన పిదప గృహస్థుడు వాన పస్థు(డై సన్న్యాసమును గైకొన 

వలయును అని" మనువు స్పష్టముగ నవధిని చెప్పీయున్నా(డు. ఈ 

యవధి యెందుకొటికు నిరీక్షింపవలయునో యను (పశ్నకు మను 
స్మృతియందే “(పతి మనుజుండును జన్మము మొదలుకొని బుషుల 

యొక్ష యు, దేవతలయొక్షయు, పితరుల యొక్కయు మూడు బుణ 

ములను (కర్తవ్యములను) మోయుచునే యున్నాడు, కావున వేదా 

ధ్యయనముచే బుషులయొక్కయు, వుత్తోత్సాదనచే పితరులయొక్క 

యు, యజ్ఞ కర్మలచే దేవతలయొక్కయు బుణమును మొదట తీర్చి 

ననే తప్ప వాండు సంసారమును వదలి సన్న్యాసమును గై కొనుటకు 
వీలు లేదు. అట్టు చేయకపోయె నేని జన్నము మొదలుకొని (పొప్ప 

మగు నీ బుణములను తీర్చకయే పోవుటచే నధోగతిని బొందును అని 
సమాధానము చెప్పబడినది (మను. 6. 85. 87; మటియు వెనుకటి 

(పకరణమునందు. జెప్పంబడిన తై. సం. మంత్రమును చూడు. 

పాదీనము లగు హిందూధర్మశాస్త్రముల ననుసరించి తండియొక్క 

బుణమును వ్యాజ్యెపుయుక్తుల నేమియు. జెప్పక, కుమారుండు గాని, 

ళుగీ 1-10" 
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మనుమడు గాని తీర్చవలయును, ఎవరైనను బుణము. దీర్చక 

చచ్చుట యనునది గొప్ప దుర్గతికి కారణ మని చెప్పితి మేని, జన్మ 

మొదలుకొని (పొప్తమగు పూర్వోక్తమహత్త్వము గలిగిన సామాణిడ 

కర్తవ్యమును బుణ మని చెప్పుటకు మన శాస్ర్రకారుల యుద్దేశ మే 
మయి యుండునదియు6 జదువరులకు నహజముగనే తెలియును. 

సృృతికారులచే విధింప(బడిన యీకట్టుబాట్ల ననుసరించి సూర్యవంశపు 

రాజు లాచరించుచు వచ్చిరి. మశియు వారు కుమారుడు రాజ్యమును 

పాలించుటకు సమర్లుం డగునేని యితనిని . గద్దెపై కూర్చుండ (బెట్టిన 

పిదప (పూర్వమునందు కాదు గృహాస్థాశ్రమములో నుండిన్వయముగ 

నివృత్తు లయినారని కాళిదాసు రఘువంశమునందు చెప్పెను (రఘు. 

7-68). ఈ నియమమును పాలింపక మొదట దక్ష పజాపతియొ క్కు. 

యీశ్వరు లను పేరుగల కుమారులకును, అనంతరమున శబలాశ్య్యు 

లను పేరుగల యనేకులగు పుత్రులకును వివాహము గొకమునుయే 

నారదులవారు నివృత్తి మార్గము నుపదేశించుటచే వారు సన్న్యాసు 

లయి నందున నీ యశాస్త్రీయము, గర్హ్యమునైన పవర్తనవిషయమై 

నారదుని నిర్భర్హ్సించి దక్ష[పజాపతి యాయనకు శాపంబిచ్చి నటులు 

భాగవతంబునందు( జెస్ప(బడినది (భాగ, 6. d. కర్ త్మన. మనము 

సాంసారిక కృత్యములను యథాశాస్త్రీయముగం బూర్తి చేసికొని 
మన కొమాళ్లు వ్యవహారసమర్ధు లగుదురేని, వృద్ధత్వమున సంసాఢ 

మందున్న యుష్మదవము లేమియు లేకుండుటకై మోక్షపరాయణుల 

మై స్వీయమగు నానందముచేతనే సంసారము నుండి నివృత్తులము 
కావలయునని యీ య్మాశమవ్యవస్థ లేర్పడినవని దీనివలన సిద్ద 

మగును. ఈ హేతువుచేతనే విదురనీతీియందు.__ 

ఉత్పాద్య పుత్తా9 ననృణాంశ్చ' కృత్వా 

వృత్తిం చ తేభో్య2ను విధాయ కాంచిత్, 
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స్థానే కుమారీః (పతిపాద్య సర్వాః 

అరణ్యనంస్థో=థ ముని ర్చుభూషేత్. 
మ, భా. ఉ. 88.00 

లల గృహస్థాశమమున కొడుకులను గని వారికి బుణము నుంచక 

వారి యుదరపోషణమున కేదైన నొక వృత్తిని కల్పించి యా,ండుపిల్ల 

లను యోగ్యమగు స్థలముల యందిచ్చి వీవాహముచేసి పిదప వాన 

(పస్థుడై సన్న్యాసము. గైకొనుట కిచ్చయింపవలయును అని విదు 

రుడు ధృ తరాష్ట్రనకు( జెప్పెను. మనదేశమునం దున్న సామాన్య 

జనులయొక్క సంసారబంధములో( |బస్తుతమున్న జ్ఞానమును దజి 
చుగ విదురుండు చెప్పినటులే యున్నది. అయిన నేదో యొకప్పుడు 
సంసారమును వదలి సన్న్యాసము. గైకొనుటయే మనుష్యమా[తు 
నకు పరమసాధ్యమని యంగీకరించుటచే జగత్తునందున్న వ్యవహార 
ముల సిద్ధిక్"అకు స్మృృతికారులచేం గావలయునని విధింపంబడిన 

పూర్వోక్త ములగు మూ డాశమములయొక్క (శ్రేయస్కరము లగు 

మర్యాదలును మెల్ల మెల్ల (గ వెనుక కే నడచుటకు. |బారంభించినవి. 

మజియు నొకానొకనికి వుట్టుకతోడనే కాని లేక యల్పవయస్సు 

ననే కాని జ్ఞాసము కలుగునేని యతడు మూండుమెట్ల నెక్కళయే 

నొక్కసారిగనే నాల్లవ మెట్టగు సన్నాసమును బొందవచ్చును. “బహ 

చర్యా దేవ [పవజేత్ గృహా ద్వా వనాద్వా” (జాబాః శీ ఇంత 

కంకు నేమియు! జేయ(దగిన పనిలేదు, ఈ యభి|పాయముచేతనే.. 

శరీరప క్రి 8 కర్మాణి జ్ఞా జానం తు పరమాగతిః) 

కషాయ్ కర్మభిః వశ్వే రసజ్ఞానే చ తిష్టతి, * 
శాం, 289. 88 

* వేదాంతసూత్రముల స్రైనున్న శాంకరభా ష్యమున (8.428) నీ శ్లోకము 
(వాయలిడినది. అక్కడ “కషాయవక్తిః కర్మాణి జ్ఞానం తు సరమాగతిః, 
కషాయే కర్మభిః పక్వే తతో జ్ఞానం [ప్రవర్త తే” ఆని పాఠాంతరముగ నున్నది, 
మహాభారతమున నున్నటులనే యీ శోకము నిచ్చో ాసితిని, 
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_ కర్మలు శరీరమందున్న విషయాసక్తి రూపమగు రోగములను బో 
గొట్టుట కొటి కుపయోగించును, జాన మనునదియే సర్వోత్తమము; 

మోక్షసాధనము. కర్మలచే శరీరమందున్న కషాయము, లేక, యజ్ఞా 

నరూపమగు రోగము నళించు నేని జ్ఞానరసము యొక్క రుచి యుత్చ 

న్నమగును అని మహాభారతమునందు గో కాపిలేయ సంవాదము 

నందు స్యూమరశ్ములకు. జెప్పణుడెను. అటులే మోక్షధర్మములో 
నున్న పింగళగీతలలో “నైరాశ్యం పరమం సుఖమ్”, లేక, “యో౭.. 
సౌ [పాణాంతికో రోగ తాం తృష్ణూం త్యజత స్సుఖమ్*_ తృష్ణా 

రూపక మగు [పాణాంతిక రోగము వదలిన గాని సుఖము లేదు 
(శాం, 174.65; మజియు 58) అని చెప్పబడినది. జాబాలోపనిషద్భ్భ 
హదారణ్యకోపనిషత్తులయందును “న కర్మణా న |పజయా ధనేన 

త్యాగేనై కే అమృతత్వ మానశుః ”_ కర్మచేతను, (పజచేతను, నేక, 

ధనముచేతను లేదు; కాని త్యాగముచేతను, లేక, సన్న్యానముచేతను 

కొందజు పురుషులు మోక్షమును సంపాదించినారు అని 3 వల్యోపని 
షత్తునందును జెప్ప (బడినది (జై. 1.2; నారా. ఉ. 12,3; 18 చూడు. 
జ్ఞాని సైతము తుదవణకు కర్మలను జీయుచునే యుండవలయునని 
గితయొక్క సిద్ధాంత మగునేని యీ వచనములకు గతియేమి?” అని 
తన మనస్సులో శంక నుంచుకొనియి అర్జునుండు పదునెనిమిదియవ 

యధ్యాయారంభమున ోఅటు లగునేని నాకు సన్న్యాసమన నేమియో 
మజియు త్యాగ మన నేమియో విడదీసి చెప్పుము (18. 1) అని 
భగవంతుని అడిగెను; కాని యీ (పశ్నమునకు భగవంతుం డిచ్చిన 
యుత్తరమును జూచుటకంకు పూర్వమునందు స్మృత్మిగంథభములలో, 
(బతిపాదింప(డిన యీ యాశమమార్షములలో కాక మటియొక 
తుల్యబలము గలిగిన వెదిక మార్గమును సైత మిచ్చో సంక్షిప్తముగ 
విచారించుట యావశ్యకము. 

(బ్రహ్మచర్య, గార్డ న్థ్య, వానప్రస్థ సన్న్యాసము లను నాశ 
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మములను నాలుగు పైకెక్తు మెట్టుగా( గల యో నిచ్చెనయే స్మార్త 

మని (అనంగా ; స్మృళికారునిచే విచారింపయుడిన మార్గమని చెప్పు 

చున్నారు, కర్మలను జేయు ,నునియు( గర్మలను వదలి పెట్టు మనియు 

'వేదమునందున్న పరస్పర విరుద్ధములగు వీధుల కేకవాక్యత జేయు. 

నిమిత్తమయి వయోఖేదాను రూపములుగ నీ యా శమములయొక్క 

వ్యవస్థ స్మృతికారులచే చేయయిడినది.  మజీయు కర్మలను స్వరూప 

ముతోనే సన్న్యసించుట యనునదియే తుదకు గమ్యస్థానమని యం 

గీకరించిన యెడల నా సాధ్యము నకు వెనుకనున్న (సాధనమని స్మృతి 

కారు లంగీకరించిన) యాయుష్యకమముయొక్క నాలుగుమెట్టుగల 
యీ మార్గ మేమియు దప్పు కాదు. ఆయుష్యక్రమమున కీ విధమగు . 
పెకెక్లు మెట్టును గల్పించుటచే జగత్తునందున్న వ్యవహారము లోపిం 

పక పోవుటయే కాక వైదికకర్మయు నౌపనిషదజ్ఞానము నను నీరెంటిని 

కూడ కలుపవచ్చు నను మాట సత్యమే. అయిన నితరములగు మూం 
డాశ్రమములకు నన్నమును బెట్టునది గృహస్థాశ్రమమే యగుటచే 

(మను. గ, 89) మనుస్మృతి యందును, నుహాభారతమునందును __ 

యథా మాతర మ్మాశిత్య సర్వే జీవంతి జంతవః, 

ఏవం గార ర్య మా్యశిత్య వర్తంత ఇత రా్మాశమాః, 

_ తలి ల్లి యొక్క (పృథ్వియొక్క యాశయముచే సకల జంతువు 

లును ' జీవించుచుండునటులే గృహస్థా! శమము నాశ్రయించుకొని 

యితరాశమము లున్నవి (శాం. 268. 6; మను, 8. 77 చూడు అని 

గృహస్థాశమముయొక్క మహత్త్యము తుదకు స్పష్టముగ నంగికరిం 

పయడినది; మణీయు మనువుచేత నితరాశమములు నదు లనియు 

గృహస్థాశమము సాగర మనియు6 జెప్పణడినది (మను.6.90; మ, 
భా.శాం. 285, 80). గృహస్థ్యాశమముయొక్క (శేష్టత్వ మో రీతిగ 

నిర్వివాదమైన యెడల నెప్పుడై నను గృహస్థాాశమమును వదలి కర్మ 

సన్న్యాసము గైకొని యుపదేశించుటయం దేమి ఫలమున్నది? 
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మణియు జాన పాప్తియెన పిదప సైతము గృహస్థాశ్రమము నందలి 

కర్మలను జేయుట యావశ్యకమా ? కాదా? యనియు నావశ్యకమైన 

జ్ఞాని సంసారమునుండి నివృత్తు డగుటవలన( బ్రయోజన మేమనియు 

నడుగవచ్చును; కాని స్వార్గబుద్ధితో నటించు సామాన్యజనులకంకు 
కొద్దియా గొప్పో నిష్కూమబుద్ధితో వ్యవహరించు పూర్ణజ్ఞానులే లోక 

సంగహమును జేయుటకు నధిక సమర్థులు, ప్యాతులు నగుదురు. 

కావున జ్ఞానమూలముతో నతనియొక్క యీ సామర్థ్యము పూర్ణావస్థ 

నొందంగనే, జ్ఞానికి సమాజమును వదలునంత స్వేచ్చయుండిన బాతు 

ర్వర్ల వ్యవస్థ దేని హితముకొజకు నిర్మింపణడినదో యా సమాజము 

_నకే మిక్కిలి నష్టము కలుగుచున్నది. శరీరసామర్థ్యములేక సమాజ 
మును వదలి యెవరైన నరణ్యమునకు వెళ్ళిన నా విషయము వేటు. 

మణీయు సన్నా్యాసాశ్రమము నకు వృద్ధత్వము వచ్చుటకు నవధినుం 

చుటలో మనువునకు నిదియె యభిప్రాయముగ నుండును; కాని యీ 

[(శేయస్కర మగు కట్టుబాటు పూర్వ నూచరణలో లేనే లేదని “పైన 

చెప్పియే యున్నాను. కావున కర్మలు చేయుమనియు వదలుమనియు 

నీ యుభయములగు వేదవిధులయొక్క పరస్పర విరోధమును నివా 

రించుటకు న్మాశమము లను మెట్టుగల పెకెక్కు నిచ్చెన స్మృతికారు 

లచే నేర్చుప( బడినను నీ శేదవాక్యములయొక్క యేకవాక్యత, 

జేయుటయందు స్మృతికారుల కున్నంత యధికారము, వేయేల? 

స్మృతికారులకం కొ నెక్టువగనే భగవంతుడగు శ్రీకృష్ణునకు నధికారము 

నిర్వివాదముగ నున్నది, కావున నతండు జనకాదులయొక్క |పాచీన 

మగు జ్ఞానకర్శసముచ్చయాత్శక మగు మార్గమును భాగవతథర్మము 

లను పేరుతో పునరుజ్జీవితముగ నొనర్భి పూర్ణముగ సమర్థించెను. 
భాగవతధర్శములయందు కేవల మా ధ్యాత్మికవిచారమునే చేయక 

వాసుదేవభకి యను సులభసాధనము సైతము కలుపలుడినది; కాని 

యీ విషయమై సవిస్తరమగు వివేచన ముందు పదుమూ(డవ |పకర 
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ణమునం జేయ బడును. భాగవ తధర్మములు భక్తి పరము లయినను 

నందు పరమేశ్వరజ్జానము కలిగిన పిదప కర్మత్యాగరూప మగు సన్న్యా 

సమును గైకొనక్ ఫలాశను మాత్రము వదలి జ్ఞాని లోకసం[గహా 

ర్థమై సర్వవ్యవహారములను నిమ్కోమబుద్ధితో “నామరణాంతముం 

జేయుచునే యుండవలయు నను జనకునియొక్క మార్గ్లమందున్న 
మహత్ర్వము , సైతము స్థిరపజుప(బడినది; కావున కర్మదృష్టిచే నీ 
రెండుమార్గ్లముల- నొకే విధమయినవే, అనగా; జ్ఞానకర్మసముచ్చ 

యాత్మకము లే, లేక, [పవృత్తి పరములే, పరబ్రహృముయొక్క సాక్షా 

దవతారమూర్తులగు నరనారాయణబుషులే యీ (పవృత్తిపరమగు 

ధర్మములకు మొదట (పవర్తకులైరి. అ కారణముగ నీ ధర్మములకు 
'“నారాయణీయధర్మము * లని [పాచీనమగు పేరు, ఈ యిరువురు 
బుషులును పరమజ్ఞానులై లోకులకు నిష్కూమకర్మను జేయు(డని 

చెప్పి వారును స్వయముగ+ జేయువారునై యుండిరి (మ భా ఉ 

48. 21). మజియు నా కారణముననే “పవృత్తి లక్షణ శవ ధర్మో 

నారాయణాళ్శకః” (మ, భా. శాం. 847. 81) అనియు, “|పవృత్తి 

లక్షణం ధర్మం బుపి ర్నారాయ జో౭[బవీత్”_ నారాయణమబుషిచే 

నారంభింప(డిన ధర్మము నామరణాంతము (పవృత్తిపరముగనే 

యున్నది (మ. భా. శాం. 217. అనియు మహాభారతమునందు 

చెప్పబడినది. ఇవియే సాత్వతములు, లేక, భాగవతధర్మములు, 

. మజీయు నీ సాత్వతధర్మములయొక్క, లేక, మూలభాగవతధర్మ 

ములయొక్క స్వరూపము “నైష్కర్మ్య లక్షణము” అనయా; నిష్టామ 

(పవ్యృత్మిపరముగ నుండెనని భాగవతమునందు సైతము స్పష్టముగ( 

జెప్ప(బడినది (భాగ. 1.3.5 మటియు 11.4.6 చూడు) ఈ పవృత్తి 

మార్గమున కే యోగ మని మణియొక పేరు గలదు. (పవృత్తి లడ్లణో 

యోగః జ్ఞానం సన్న్యాసలక్షణమ్” అను గీతలలోని 

స్పష్టమగును (మ,భా.అశ్వ. 48-95); కావుననే నాగ 
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' యవతారకుగు శ్రీకృష్ణునిచే, నరావతారమగు నర్జునున కుపదేశింపం 

బడిన ధర్మములకు *గిత'లయందే 'యోగ* మని పేరిడ(బడినది. 

భాగవతము, స్మార్తము నను నీ మార్గము లుపాస్యభేదముచేతనే 

మొదట నుత్పన్నములై నవని, పస్తుతమున ననేకు లెన్నుచున్నారు; 

కాని మా మతానుసారముగ నిక్లెంచుట యసమంజసము. కారణ 

మేమి యన? ఈ రెండు మార్గ్షములందున్న యుపాస్యములు భిన్న 
ములుగ నుండినను వానిలోని యథ్యాత్మజ్ఞాన మొక్కటిగనేయు 

న్నది. మజియు నధ్యాత్మజ్ఞాన మను మూల మొక్కటియే యయి 

యుండంగ నీ యుదాత్తజ్ఞానమున పారంగతులయిన (పాచీనజ్ఞానులు 

కేవల ముపాస్యభేదముకొ అకు వివాదము లాడుచుందురని చెప్పుటకు 

వీలుండదు. ఈ కారణముచేతనే యే దేవుని భజించి యోగము నవ 

లంబించినను నది యొక పరమేశ్వరున కే చేరునని భగవర్గీతయందును 

(3.14), శివగీతయందును (12. 4) చెప్పబడినది. మజియు మహో 
భారతమునందున్న నారాయణీయ |గంథములయందు నారాయ 

ఖుండ్కు రుుదుండు నొక(ండే యగుటచే, నెవరు రుుదభక్తులో వారే 

నారాయణునకు భక్తు లనియు, నెవరు ర్నుదునకు ద్వేషులో వారు 

నారాయణునకు ద్వేషులే యనియు నీ యిరువురు దేవతలు నభేద 

ముగ వర్గి ంపబడిరి (మంభా.శాం, 841. ఓ.46 మజియు $42. 129 

చూడు). శైవులు, వైష్ణవులు నను భేదము పూర్వమునందు లేదని 

మేము చెప్పము గాని, స్మార్తము, భాగవతము నను భిన్నమార్గము . 
లగుటకు శివుడు, విష్ణువు నను నుపాస్యభేదము మూలకారణము కా 

నందున జ్ఞానము కలిగిన పిదప నివృత్తి మార్గము నవలంబింపవల 

యునా? లేక, |పవృత్తిమార్లము నవలంబింప వలయునా? కర్మలను 
వదలవలయునా? యక్కజ వేదా? యను నొక గొప్ప విషయమున 

మా[తము మతభేదము కలిగి యీ రెండు మార్గములు మొదటినుం 
డియు [పచారములోనికి వచ్చినవని మా యభిప్రాయమునందలి తాళ్చ 
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ర్యము, తర్వాత కొంతకాలము గడచిన పిదప మూలభాగవత ధర్మ 

ములలో నున్న యీ (పవృత్తిమార్గము, లేక, కర్మయోగము లోపిం 

పయ దానిచే కేవల విష్ణుభ క్తి కిపరము (అనయా: అనేక విషయములలో 

నివృత్తిపరము అయిన యాధథునిక స్వరూపము (పొప్తము కాంగా 

దాని మూలమున “నీ దేవుండు శివుండైన, నా దేవుండు విష్ణువు ' అని 

"పేరునకు మా[తమే నునుష్యులు వివాదము నారంభించిరి. అప్పుడు, 

స్మార్త భాగవత శబ్దములే యనుక్రమముగ శ్రైవవైష్ణవ శబ్దములతో 
సమానార్థకములై తుద కీ యాధభునిక భాగవతధర్మములయొక్క 

వేదాంతమును (ద్వైతము, బేక్క విశిష్టాద్వైతము); మటణీయు వేదాం 

తమువలెనే జ్యోతిషము, అనయా; ఏకాదళియొక్కయు, గంధములు 

పెట్టుకోను, పద్ధతులయొక్కయు రీతులు స్మార్త పద్దతులకంకు భిన్న 

ములాయెను. కాని యీ భేదము సత్యమును, మొదట నున్నదియు 

కాదని యీ స్మార్తశబ్బమువలన వ్యక్తమగును. ఖాగవతధర్మములు 

భగవంతునిచే? (బవర్శింపయడుటచే వానియం దున్న యుపాన్య 

దైవతము భగవంతుండగు శ్రీకృష్ణుండు, లేక విష్ణువు ననుట యం 

దేమియు నాశ్చర్యము లేదు. కాని స్మార్తశబ్దార్ధము స్మృత్యుక్తమని 

మా్యతమే యగుటచే స్మార దైవమునందున్న యుపాస్యదైవతము 

శివుడేయె యుండవలయునని యభ్మిపాయము కానేరదు. కారణ 

మేమి యనలా ; మన్వాదిప్రాచీనస్మృతి (గంథములలో నొకళివునే 

యుపొసింపవలయునని యెక్రడను నియమింప లేదు. పైగా విష్ణువునే 

యధికముగ వర్షించిరి. కొన్ని స్టలములయందు గణపతి మొదలగు 

వారు నుపాస్యులని చెప్పంబడిరి. శివకేశవులను నీ యిరువురగు 

దేవతలే వైదికులు (ఆనంగా: చేదములయందు వర్షి ౦పంబడియుండు 

వారు గాన వీరిలో నొకరినే స్మార్తులని చెప్పుట 'యుక్షము కాదు. 

శ్రీశంకరాచార్యులవారిని స్మార్త మతమునకు పురస్కర్హ.లని చెప్పు ' 

చున్నారు? కాని శా్థంకరమఠమునందు శారదయే యుపాస్యమగు 



154 గిశారహస్యము 

దైవ మగుటచే శాంకరభాష్యములో |ప్రతిమాపూజావిషయమై చెప్ప 
వలసిన సమయము వచ్చి నప్పుడెల్ల శివలింగము నిర్థళింప(బడక 

సాల|గామమే, యనగా విష్ణు పతిమయే, యాచార్యుల వారిచే 

నుల్చేఖింప(బడినది (వే.సూ.శాం.భా, 1,47; 1.8.14 మటీయు 41.8; 

ఛాం,శాం.భా. 8.1.1.) అటులె పంచాయతన పూజయును మొదట 

శ్రీ శంకరాచార్యుల వారిచే తనే యారంభింప(బడినదని కథగలదు. 

దీనివలన శివభక్తులు, విష్ణుభక్తులు నను విషయమున దృష్టియుంచక 

స్మృత్మిగంథములయందే ముందు వ్యాఖ్యానము చేయ (బడినదియు, 

మార్గదర్శకముగ వర్ణింపంబడినదియు నాశమవ్యవస్థల ననుసరించి, 

తారుణ్యమునందు యథాళాస్త్రీయముగ సంసారముచేసి పిదప 

వార్ధకమున కర్మలను బొత్తిగ వదలి చతుర్గాశమమును, లేక, 

సన్న్యాసమును గైకొనుట యనునదియే యెవరికి, దుట్టతుదకు 

పరమసాధ్య మగునో వారు స్మార్తులు. మటియు జ్ఞానము నుజ్జ్వల 
భగవద్భ క్రియు ననువానివలెనే యామరణాంతము గృహస్థాశ్రమము 

నందలి కర్మలనే నిష్కామబుద్ధితోం జేయవలయునని భగవంతుని 

యొక్క యుద్దేశానుసారముగ నెవరు తలంచుచున్నారో వారు భాగ 

వతు లనియు, నిదియే నీ రెండు శబ్బములకు6 దొలుతనున్న యర్థమని 

సిద్ధ మగుచున్నది, మజియు నీ హేతువుచేతనే సాంఖ్యము -యోగము 

అను నీ రెండు శబ్దములు సన్నా్యాసకర్మ యోగశబ్దము లతోడను యథా 

క్రమము సమానార్థకము లయి యున్నవి. భగవంతునియొక్క 

యవతారకృత్యములనుబట్టి చెప్పినను, లేక, జ్ఞానయుక్తగార్హస్థ్య 
కర్మములయొక్క మహత్త్వమును విమర్శించి చెప్పినను సన్నా్యాసా 

[శమము లుప్తపాయ మగుటచే కలివర్ష్యములలో (కలియుగమునందు 

శాస్త్రముచే నిషేధింప( బడిన వానియందు సన్న్యాసము చేర్చండి 
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నది* కాని, పిదప, జై నబౌద్ధధర్మములయొక్క (పవర్తకులు కాపిల 

సాంఖ్యమతమును స్వీకరించి సంసారములో నుండి బయలువెడలి 
సవ్న్యాసమును గైకొనినం గాని మోక్షము [పాపి కానేర దను మత 
మును విశేష పచారములోనికి చెచ్చిరి. బుద్దుడు వయస్సు కాలము 
ననే రాజ్యమును, దారపుజ్రాదులను బుద్ధిపూర్వకముగ వదలి దీక్షను 

గైకొనెనని యితిహానముల యందు (బసిద్ధముగనే యున్నది, 
జై నబౌద్ధమతములను శ్రీశంకరాచార్యులవారు ఖండించినను, జిన, 

బౌర్జులు విశేషముగ6 (బచారమునకు. దెచ్చిన సన్న్యాసధర్మమునకే 
[శౌతస్త్థార్తసన్న్యాసమని సేరిడి దాని సోచార్యులవారు స్థాపించిరి. 

ఆ కారణముననే గీతలయం దా సన్న్యాసధర్మమే |పతిపాద్యముగ 
నున్నదని వారు గీతలకు పరినిష్టితార్థమును జేసిరి; కాని వాస్తవముగ 
విచారించితి మేని గీత యనునది' స్మార్హమార్లగంథము కానేరదు. 
సాంఖ్యము, లేక, సన్న్యాసమార్గమున నుండియే గీత యారంభమై 

ననుపిదప సిద్దాన్తపక్షమందలి (పవృత్తిపరములగు భాగవతధర్మము బే 

యా గీతయందు |పతిపాద్యములుగ నున్నవను విషయమున మహా 
భారతకారునియొక్క వచననులు మొదటి (పకణమునందే (వాయ! 

బడినవి. 

ఈ రెండుమార్లములును వైదికములే యగుటచే వీని కన్నిం 

టితోం గాకపోయినను ననేకములగు వాక్యములతో నేకవాక్యతం 

లా 
* నిర్ణయసింధుపునందలి తృతీయ పరిచ్చేదమున, కలివర్థ్యపకరణమును 

జూడుము. దానియందు. * అగ్నిహో త్రం గవాలంభం సన్న్యాసం పలపైతృకం, 

చేవరా చ్చ సుతోత్పత్తిః కలౌ పంచ వివర్ణయేత్ ”, మణియు “ సన్న్యాసశ్న 

న కర్తవ్యో (బాహ్మజేన విజానశా” మొదలగు స్మృతివచనము లుదాహరింసం 
బిడినపి. “అగ్నిహో|తముు గవాలంభము, సన్న్యాసము, శ్రాద్ధమున మాంసభక 

ణము, నియోగము నను నీ మైదును, కలియుగమున నిషేధింపంబడినవి యని 

యర్థము. వీనిలో సన్న్యాసము కూడదను విషయము (శ్రీశంకరాచార్యులచే 

ఇఖండింపంబడినది. సన్నా్యాసము ' స్థాపింప(బడినది. 
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జేయుట యావశ్యక మగును; కాని యిట్టి యేకవాక్యతను జేయుట 

వేటు; గీతలలో సన్న్యాసమార్గమే (పతిపాద్య మగుటచే కర్మమార్ల 

మునే యెక్కడనైన మోక్ష[పదమని చెప్పన నది కేవల మర్ధవాదము 

(అనంగా బాహ్యాస్తుతి) అయి యుండునని చెప్పుట వేజు. రుచివైచి 

. త్రానుసారముగ నొకనికి భాగవతధర్మములకంకు స్మార్త ధర్మములే 

యధికముగ రుచించును. లేదా కర్మసన్న్యాసముకొఅకు సామాన్య 

ముగ6 జెప్పందగినకారణములే వానికి బలవత్తరములుగం దోంయను; 

యుక్తమే* ఉదాహరణము £ శ్రీ శంకరాచార్యులవారికి స్మార్తధర్మమే 

లేక్క సన్న్యాసధర్మమే యిష్టము గావున నితరములగు సర్వమార్లము 

లును నజ్ఞానమూల కము లని యనిరి, ఈ విషయమై యేరీకిని శంక 

లేదు; కాని యంతమాతముచే గితలయొక్క భావార్థము సై సెతము 

నటులే యుండవలయునని నియమములేదు. గితలయొక్క నిద్ధాం 

తమునీ కిష్టము కాదేని దానిని స్వీకరింపకుము; కాని దానినుండో ఈ 

జగత్తున నాయుష్య| కమమునకు రెండు విధము లైనవియు, స్వతం 

[తము లై లెనవియు, మోక్షపదములగు నట్టియు మార్లములుగాని నిష్ట 

గాని యున్నవి అని గీతారంభమున చెప్పబడిన 'దానికి “సనన 

నిష్టయే సత్యమునకు శ్రేష్టము నయినమార్గ” మని యర్థము చేయుట 
యుక్తము కానేరదు. గీతలలో వర్గింప(బడిన రెండు మార్గములును 

వె దికధర్మములలో జనకయాజ్ఞ వల్కుల కం కు పూర్వమునుండియు 

'స్వతంతరీతిగ పవర్శించుచునే పరంపరగ వచ్చుచున్నవి. వీనిలో 
జనకునివలె సమాజముయొక్క ధారణ పోషణము లను క్షత్రియ 
ధర్మము వంశమునందు వంశపరంపరగం గాని, లేక, న్వసామర్థ్యము 
చేతం గాని లభించిన వారు జ్ఞానము గలిగినపిదప సైతము తమ 

కర్మలను నిష్కామబుద్ధితో నాచరించుచు, జగత్తునకు కల్యాణము 

చేయుటయందే సర్వాయుర్దాయమును వ్యయము చేయుచుండి రని 

స్పష్టముగనే తెలియుచున్నది. సమాజమునందున్న యీ యధికార 
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మును నునస్ఫున నుంచుకొనియే “సుఖం జీవంతి మునయో ఖీ 

వృత్నిం సమాళితాః *_ మఠములలో నుండు మును లానందముగ 

భిగావృ్నితో జీవించుచుస్నారు (శం. 178. 11) అనియు, “దండ 

ఏవపి* గాజేం[ద త తధర్మో న ముండనమ్ *_ దండముచేతను 

లోకుల ధారణపిీిషణణు చేయుటయే కృగియునకు ధర్మ మగును, 

గొజిగించుకొనుట కానేరదు (శాం, 68.4) అనియు. మహాఖారథ 

మునం దధీకారబీదమునుం బట్టి రండు విధములుగ వర్గీ ంపయుడనది; 

రాని యింతమాతముచే. [పశాపొలనమునరగు నధికారీ యగు గ్ర 

ముడు. తన కరంతవలలీ యటథికాగానుసారముగ, గర్భయోగము 

నిహాత నునియు నను కొనంగూడదు, ఎవరి'గే కర్మం జేరముటయం 

దథికారము గటటో వ గాళర గను జ్ఞానముగలి గిన పిదప “ప్రైతము చేంగు 

వఖంరయునసి కర్మయోగమునందున్న వూద్వోగ్యవచనముబగు సత్య 

నుయిన భావార్థషు, మళీ ము నీ రారణము డీతనే “ఏమా పూర్వతగా 

వృత్మిః (బాహ్మణస్య విగీయఖే” __ (బాప్బాణబుంయ సైతము (సానము 

గలిగిన పిదప స్నీయాథికాగాను సారనముగ యజ యాగాది కర్మ 

ఏను జీయవపలెను (శాం £87) అని భారతమునందు. టెప్పయడినటి, 

మనుస్మృతి యం దున్న సస సి శమమునకు, అ్రకనిథీగ వేదిక 

రర్మయోగము సర్వవర్శములకును వికబ్బనుగ విధింపం బడినది 

(మను, (1.89.95). అటు ఫాగపతధర్మము కేస fh A 

యని యక్కడను. చెప్పీ యుండ గీడు. పంగ ,సృీశుూదాదుల 

కందటకు నటి నుబభిముగ నున్నదని చెష్టుటుచే థానీయొుక్కు, 

మవపాత్త్యము స్తుజిటేయయుడినటి (గీ, 9.32). ముటోయు సిటు మహ 

భారతమునందు, తులా ధారుం డం వర కుండను, వ్యాధుండనంగ౧* 

కీరాతకుడును నీ థర్మము'నే మాడరీందుచు ౮% బాహణున కుపటే 

శము చేసిరని స్పష్టముగ కథ గలదు (శాం,208. వనదేగ్). భాగవత 



158 గీతారహస్యము 

పముఖులయొక్క యుదాహరణములు శ్రీకృష్ణా దిక్ష్య్రతియులవి 

మ్యాతమే కావు. వానియందు వసిష్టు(డు, జై గీషవ్యుండు, వ్యాసుండు 

మొదలగు (బాహ్మణ జ్ఞానులకును సమావేశము కలదు. 

గీతయందు( గర్మమార్లమే (పతిపాదింపంబడినను జ్ఞానము 

లేకుండ కర్మను జేయుట యనుమార్గము మోక్ష్మపద మనునది గీత 

యభిపాయము కానేర దని తెలినికొనవలయును. కర్మలును రెండు 

విధములుగం జేయుదురు, ఒకటి దంభముకొబుకు, లేక, యాసురీ 

బుద్దితో జేయుట. రెండవది శ్రద్ధతో జేయుట. వీనిలో దంభము 

కొజకు కర్మల జేయుట, లేక, యాసురీమార్గము గితలచేతనే కాక 

(A. 16.16; మణీయు 17.28). మీమాంసకులచే సైతము గర్హ్యము 

నరకపదమని చెప్పబడినది. బుగ్వేదమునందు సైతము ననేక 

స్థలములయందు (శదయొక్క మహాత్త్యము వర్ణింపంబడినది (బు. 

10. 151; 9.118. ఓ మణియు 2. 12, గ్ర). మటణీయు రెండవదాని 

విషయమై (అ్రనయగాః జ్ఞానము లేక పోయినను శాస్త్రమును నమ్మి 

కర్మలను జేయుట) పరమేశ్వరన్వరూపముయొక్క య ఖథార్థజ్ఞానము 

లేక పోయినను శాస్త్రములపై విశ్వాసమునుంచి యజ్ఞయాగాది 

కర్మలను (శద్ధతోడనే యామరణాంతము!6 జేయుచు నుండుటచే 

మోక్ష్మపొప్తి 'యగునని మూమాంసకులు సెప్పుదురు. మొమాంసకుల 

యొక్క మార్గము కర్మకాండరూపముగ బహుకాలమునుండియు 

వచ్చుచున్నదని వెనుకటి [పఠకరణములోం జెప్పంబడినది. చేదసంహిత 
యందును, (బాహ్మణమునందును సన్న్యాసా శమ మావశ్యకమని 

యెచ్చటను చేదు. పెగా గృహస్థా శమమునందుండియే మోక్షము 

సంపాదింపవచ్చు ననునది వేదముయొక్క స్పష్టమైన విధానమని 

జైమిని చెప్పుచున్నా (డు (వే.నూ, 84 17.20 చూడు). వారు చెప్పున 

దేమియు నిరాధారము కాదు. కారణ మేమియన : కర్మశాండయొక్క 

యో ప్రాచీన మార్గము గౌణమని యనుట యుపనిషత్తులలోనే మొదట 
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నారంభ మయినటుల శకాన్సించుచున్నది. ఉపనిషత్తులు వైదికము లై 

నను, సంహితకును, (బాహ్మణమునకు ననంతరము బయలుదేరెనని 

దానియందున్న విషయ్యప్రతిపాదనమును బట్టి స్పష్ట మగును, పర 

మేశ్వరునియొక్క జ్ఞానము తత్చూర్వమునందు లేక పోలేదు; కాని 

మోక్షసంపాదనకు జ్ఞానము కలిగిన పిదప వైరాగ్యముతో గర్మ 

సన్న్యాసము( జేయవలయు 'నను మత ముపనిషత్కాలమునందే 

యాచరణములోనికి వచ్చుట కారంభ మాయెను. తదనంతరమున ' 

సంహితా |బాహ్మణములలో వర్ణింపబడిన కర్మకాండకు గొణత్వము" 

వచ్చినది. తత్పూర్వము కర్మనే |పధానముగ నంగీకరించుచువచ్చిరి. 
వైరాగ్యయుక్తమగు జ్ఞానమునకు (అనలా: సన్న్యాసమార్గమునకు) 

నుపనిషత్మాలమునం దీ రీతిని (పాధాన్యము వచ్చిస పీదప యజ్ఞ 

యాగాదికర్మలను, చాతుర్వర్థ్యాదిధర్మములను, జ్ఞాని సహజముగనే 

యలక్ష్యము( జేసెను; మజియు లోకసంగహమును జేయుటకు 

మనకు కర్తవ్య మనుజ్ఞానము మందగించుటకు నారంభించినది, 

స్మృతికారులు దమ తమ గంథములలో గృహస్థాశ్రమమునం౦దు 

యజ్ఞయాగాది (శౌతకర్శలు, లేక, చాతుర్వర్యముయొక్క స్మార్త 

కర్మలు చేయుచునే యుండవలయునని చెప్పి గృహస్థా శమము 

యొక్క మహాత్త్యమును స్తోత్రము చేయుచుండినమాట సత్యమే; 

కాని స్మృతికారులయొక్క మతమునందు సైతము తుదకు వైరాగ్య 

మును, సన్నా్యాసాశమమును (శ్రేష్టము లైనవని యుండుటచే నుపసి 
షత్తులచే గర్మకాండమునకు వచ్చినగౌణత్వము స్మృృతికారులయొక్క 

యాశమవ్యవన్ధచే తగ్గుటకు శక్యముగాక పోయెను. ఇట్టి స్థితియందు 

జ్ఞానకాండ కర్మకాండలలో దేనికిని గౌణత్వము నీయక రెంటికిని 

భక్తి తో సంబంధము కలుగంేసి యేకవాక్యతను జేయుటకు గీతలు 

(పవర్తించినవి. జ్ఞానములేనిది మోక్ష్యపాప్తి కలుగనేర దనియు, యజ్ఞ 

యాగాదికర్మలచే స్వర్గముకంటె నెక్కువలాభసిద్ధి లేదనియు నుపని 
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షత్తులనిద్ధాంతము గీతకు మాన్యముగనే యున్నది (ముండ, 1.2.10; 
గీ. 2.445); కాని సృష్టికమము నడచుచుండుటకు యజ్ఞముల 
యొక్క, లేక, కర్మలయొక్క చృకము సైతము స్థిరముగ నుంచ 

. వలయును, కర్మలను వదలు మనుట యెప్పుడైనను వెట్టితనమే 

యనునదియు గీతలయొక్క సిద్ధాంతము, 

కావున యజ్ఞయాగాది (శౌతకర్మలను గాని, చాతుర్వర్థ్యాది 

" వ్యావహారిక కర్మలను గాని యజ్ఞానపూర్వక। శ్రద్దతో జేయక జ్ఞాన 

వైరాగయుక మగు నూహతో గర రృవ్య మను నూవాతో మా[తము. 

జేసె నేని యజ్ఞచ్మక మస్థలితముగ నుండును. కావున నీవు చేసిన 

కర్మ లన్నియు మోక్షమునకు( [బతిబంధకములు గావనియు గీత లుప 

దేశించు చున్నవి. జ్ఞానకాండ కర్మకాండ లకు/అన(గా : సన్న్యాసము 

నకు. గర్మకును) పరస్పరము సంబంధము కలుగంజేయుట యను 

గీతలయొక్క శైలి న్మృతికారులయొక్క_ శై లికం'కె నధిక సరసముగ 
నున్నదని చెప్పనక్కుణ లేదు. కారణ మేమి యన: వ్యష్టిరూప మగు 

నాత్మకు€ గల్యాణమును గొంచెమైనను కొజత సేయక దానితో సం 

బంధించి సృష్టియందున్న సమష్టిరూప మగు నాత్మయొక్క కల్యాణ 

మును సైతము గీతామార్గముచే సాధింపవచ్చును, కర్మ లనాదులును ' 
వేద పతిపాదితములు నగుటచే, జ్ఞానము లేకపోయినను (శ్రద్ధచే చేయ 

వలయునని మిమాంసకులు సెప్పుచున్నారు. అనేకములగు నుపని 

షత్తులు (అన్నియు కావు) కర్మ గౌణ మని నిశ్చయించి వైరాగ్యముచే 

దానిని వదలు మని చెప్పుచున్నవి. లేక యంత స్పష్టముగా చెప్పక 

పోయినను. నా పక్షమున నెక్కువ పట్టుదల గలవియై యున్న వని 

యైనను చెప్పుటకు నభ్యంతరము లేదు; మటియు పూర్వా శ్రమము 
నం దీ కర్మలు సేయుచుండి చిత్త శుద్ధియైన పిదప వార్థకములో వైరా 

గ్యముతో వానిని వదలి సన్న్యానమును గైకొనుమని స్మృతికారులు' 
పూర్వోక్షములగు రెండుమతములకు నుపయోగ భేద ముచేం (అనలా; 
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అశ్రమవ్యవస్థచే) జేయయిడిన కర్మలయొక్క ఫలము మొతము 

స్వర్గమే కాని మజియొకటి యేదియు కాదని యుపనిషత్తులలోను 

గీతలలోను జెప్పంబడినది, దీని తర్వాత (అనయా: జ్ఞానము కలిగిన 
పిదప) కర్మలను జేయవలయునా ? చేయ నక్క లేదా యను విష 

యమై యుపనిషత్తులలోను మతభేదము కలదు. జ్ఞానముచే సర్వ 

కామ్యబుద్దులును నశించిన పిదప మోక్షమున కధికారియెన వాడు 

కేవల స్వర్ణ పాపిని కలుగజేయు కామ్యకర్మలను జేయుటవలన 

నేమియు (పయోజనము లేదని యనేకములగు నుపనిషత్తులలో 

నున్నది. మజియు నీళావాస్యాద్యనేకో పనిషత్తులలో మృత్యులోకము 

యొక్ష వ్యవహారము జరుగుటకొఅకు నీ కర్మలు సేయంబడవలయు 

నని |పతిపాదింప(బడినది, ఉపనిషత్తులలో వర్ణింపంబడిన యో రెండు 

మార్గములలోను రెండవమార్గమే గీతలయందు పతిపాద్యముగనున్న 

దని స్పష్ట మగుచున్నది (గీ.ఫ.6). కాని మోక్రమున కధికారియైన జ్ఞాని 

లోకసంగ్రహార్థమై నిష్కామబుద్ధితో సర్వవ్యవహారములను చేయ 
వలయు నని చెప్పినను స్వర్గము దక్క మజియొక ఫలములేని యజ్ఞ 
యాగాది కర్మల నేల చేయవలయు నను శంక యిక్కడ సహజముగ;, 

గలుగును. కావున నీ శంకయే పదునెనిమిదవ యధ్యాయమున 
నారంభమున నుపస్థితమైనది. కావున, “యజ్ఞము, దానము, తపస్సు” 

మొదలగు కర్మలు తప్పక చిత్తశుద్ధిని గలుగ జేయునవియు(అనంగా 

నిష్కామబుద్ధిని పుట్టించునవియు) వృద్ధిం బొందించునవియు నగుటచే 

“ఫీనిని సైతము 0 (ఏతాన్యపి ఇతరములగు నిష్కామకర్మల వలెనే 

లోకసంగహోర్థమై ఫలాశయు, సంగమును లేకుండ జ్ఞాని తప్పక 

చేయవలయు”నని భగవంతుడు స్పష్టము నిర్ణ యించి సిద్దాంతము 

చేసినాండు (గీ. 16. 6). పరమేశ్యరార్చణ పూర్వకముగ సర్వకర్మల 
నీ రీతిని నిష్కామబుద్ధితో. జేయుచుండె నేని వ్యాపకార్థమునం దిది 
యొక గొప్ప యజ్ఞమగును; మజియు నీ యజ్ఞార్థమై చేయంబడిన 

ళు గీ 1-11 
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కర్మ బంధకము సైతము కానేరదు(గి. 4. 28). ఇంతియె కాక, నర్వ 
కర్మలును నిష్మామబుద్ధితొం జేయంబడి యుండుటచే యజ్ఞ మువలన 

కలుగవలసిన స్వర్శపాప్తి రూప మగునదియు, బంధక వుయినదియు 

నగు ఫలము రాకపోవుటచే నీ కర్మలన్నియు మోక్షమున కంతరాయ 

ములు గానేరవు, కావున మోమాంసకుల కర్మకాండ గీతలలో స్థిర, 

ముగ నుంచంబడినను నది యిట్టి యుక్తి చే స్థిరముగ నుంచయుడినది, 

దొనివలన స్వర్గమునకు యాతాయాతములు సంఘటిల్ల వు. సర్వ 

కర్మలు నిమ్మామబుద్ధితోం జేయయిడుచుండుటచే. దుదకు మోక్షము: 

కలుగక తప్పదు. మొమాంసకుల కర్మమార్షమునందును గీతలయోగ 
మునందును నున్న మహత్త్వమునకు నీ భేద మున్నది గాన రెండు 
నొకటి గావని తెలిసికొనవలయు నని సారాంశము, 

భగవద్గీతయందు |పవృతి పరమైన భాగవతధర్శమే, లేక, 

కర్మయోగమే (పతిపాద్య మనియు నీ కర్మయోగమునకును మొమాం 
సకులయొక్క కర్మకాండకు నున్న భేదమును చెప్పంబడినది. ఇంక 
గీతలయం దున్న కర్మయోగమునకును జ్ఞానకాండ నాశయించి 

స్మృతికారులచే6 జెప్పంిడిన యా శ్రిమవ్యవన్థకు నున్న భేదము 

తాత్త్వికద్భష్టితో నిప్పుడు కొంత వీచారించెదము, ఈ భేదము 

మిక్కిలి సూక్ష్మ మగుటచే వాస్తవముగ6 జూచితి మేని యీవిషయమై 

వాదము జేయ నవసరముండదు. జ్ఞాన పాపి యగువబకును చిత్త 

శుద్ధ్యర్థమై మొదటి రెం డాశమముల యందలి కృత్యముల నంద 

లును చేయవలయు ననియే యుభయ పక్షములకును తాత్పర్యము. 

పూర్ణ మగు క్లానపాప్పి యయిన పిదప కర్మలను చేయవలయునా ? 

సన్న్యానమును. గైకొనవలయునా? యనియే మతభేదములలోని 

పట్టుదల; కాని యిట్టి పట్టుదల కొల(దిమంది జ్ఞానులకే యుండును. 

కొందజు కర్మలను జేసినను,  చేయకపోయినను దాని విషయమై 

విశేషచర్చ చేయనక్కజ యుండదని యనేకులకు. దోంపవచ్చును; 
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కాస్ యిట్లు చెప్పుట గాయము ఇ కాదు, కారణ మేమి యన; జ్ఞాని 

మొ దుదకు నేది సా *ధ్య మగునో దాసి ననుసరించియే మొదటినుం 

డియు మనుష్యుడు తన |[పపర్శన నేర్చ్పజచుకొనును. కావున జ్ఞాని 

యేసు చేయవల ము నను |వశ్నము సౌకికదృష్టితోం జూచినను మహ 

తము గబదియే, స్మ ఖ్రశ్మీగంథములలో ; జ్ఞాని తుదకు సన్న్యాసము 

గేకినవజ.ము నని చె చెప్పయిడి.యున్న మాట సత్యమే; కాని స్మార్త 

మార్గానుసొరమున సిత మో నిధి గపవాద మున్నదస పూర్వము 

నందు చెప్పబడినది. ఇదాప*రణము : బృహదారణ్యకోపనషత్తులో 

యాక్ణ వయ్క్యులవారు జనకునకు | బహ ్యజ్ఞునమును విస్తారముగ 

నువనేళలించిరి, కాన “సీ విష్ఫుడు రాజ్యమును వదలి సన్న్యాసమును 

బేక్ "వు అని జనకున కిచ్చటను చెప్ప నీదు. "పైగా జ్ఞానులు జ్ఞానము 

గలిగినపీదప సంసారమును పదలిజేయుటకు కారణ మా సంసారము 

పరర నుచంపకటోవుటయే తుని (స కాసముయన్నే) చెప్పబడినది 

(ఇ. శ 1, 22). దీనివలన జ్ఞానము కలిగిన పీదప సన్న్యాసమును 

గ కోొనుకుయు6 బికొనకవోనుటుయు ననునదీ వారి బారి యిష్టముం 

బుట్టి: ముండును (అనంగా; వైరల్సికముగనున్నది యనుట. ఓ (బహూ 

బ్రానమునకును సవ్న్యాసమునకును సంబంధము నిత్యము కాదు” 

అన బృపహాబ"రణ్యకో “ససిష షత్తుయొక్క యభ్మిపాయ మైనట్లు వ్యక్త 

మగుచున్నది, మణి యు బృహదారణ్యకోపనిషత్తునం దున్న వచన 

సుల కర్ణము 'వీదాంతమా తిను లందు నికే సమన్వయింప బడినది 

( శ లీ, ఓ hn) జ్ఞానము గలిగిన పిదప గర్మసన్న్యాసము6 

జీనిన కాసి మోక్షపాబ్లి కానేరదని శ్రీ శంకరాచార్యులవారి ముఖ్య 

సద్ద*ంతి మగుటచీ దోసీకీ సర్వోపనిషక్కు లనుకూలములుగ నున్న వని 

దూ వుటికయిు తము భాష్యముల" ఇయు |పయత్నించిరి. అయినను 

who జనము గలిగిన పిదప సైతము య థాధికారముగ 
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నామరణాంతము కర్మలను జేయుచుండుట కేమియు నభ్యంతరము 

లేదని శ్రీ శంకరాచార్యులవారు సైత మంగీకరించియే యున్నారు 

(కే సూ. శాం. భా. శ్రీ. 8. 82; గ. శాం, భా, 2.11; 8. 20 చూడు). 

మటియు జ్ఞానము గలిగిన పిదపం గర్మలను బొత్తిగ వదలవలయు 
ననుట యిష్టము లేకపోవుటచేం గొందటు జ్ఞానులు సన్న్యాసమునకు 

సైత మపవాద మని నిశ్చయించి యఖథాధికారముగఈ గర్మలను 

జేయుట యను నీ మార్గమునకు న్నిష్ప్రతిబంధముగ ననుజ్ఞ యిచ్చు 
చున్నారని దీనివల స్పష్టమగుచున్నది. ఈ యపవాదముయొక్క 

వ్యాప్తిని వృద్ధిం బొందింపయేసి చాతుర్వర్ణ్యవిషపితకర్మ్శలు జ్ఞాన్నపొప్తి 

కలిగిన పిదప సైతము లోకసం్యగహార్థమై కేవల కర్తవ్యమని నిష్లామ 

బుద్ధితో (బతి జ్ఞానియు. జేయవలయునని గీతలు సెప్పుచున్నవి, 
కావున గీతాధర్మము వ్యాపకమైనను దాని యందున్న తత్త్వము 
సన్న్యాసమార్గియుల దృష్టి సైతము నిర్దోషముగనే యున్నదని సిద్ద 

మగుచున్నది. మణియు వేదాంతసూ। తములలో సైతము జ్ఞానయు క్ర 

మగు కర్మయోగము సన్న్యాసమునకు వికల్పముగ |గహీంప(బడిన 

యీ స్మూతములను (పత్యేకముగC జదివినయడల స్పష్ట్రమగును*(వే. 

సూ, 3.4.26; 8.4,82.85); అయినను నిష్కామబుద్ధిచే నైన నామర 

శాంతము? గర్మలనే చేయవలసిన యెడల స్మృత్మిగంథములందు, 

జెప్పంబడిన కర్మత్యాగరూప చతుర్గా[శమమునకు (అనయా: సన్న్యా 

స్మాశమమునక్సు గతి యేమియో యిప్పుడు చెప్పవలసి యున్నది. 

* 'వేదాంతసూ తముల యందలి యా యధికరణముల కర్థము (శ్రీశంకర 

భాస్యమున కొంత వేజుగ ద్రాయంబడినది, కొని “ విహితత్వా చ్చాశమ కర్మాపి 

(8.4.82) అను సూత్రమునకు “జ్ఞాని యాశ్రమకర్మలను జేయుట సైత ముచి 

తమే. కారణ 'మేనున। అవి నిధ్మిపాస్త్రములు ” అని యర్థమని 'నా యభ్శిసా 

యము, జ్ఞాని కర్మలను జేయటయు6 జేయకపోపుటయు నను రెండు పక్షము 
లును 'వేదాంతసూూ తములయందు స్వీకరింపంబడిన వసి మా మతమునందలి 
సారాంశము, | 
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భగవంతుం డొకా నొకప్పుడై నను గర్మత్యాగరూపమగు సన్న్యాసమును 

(గహపించిననే కాస్ మోక్షము సిద్ధింపదని చెప్పుననియు యుద్ధమును 

వదలి పెట్టుటకు భగవంతుని వాక్కునుండియే తన కనుమతి కాంగల 

దని యు నగ్గును డెన్ను చుండెను; కాని పదునేడవ 'యధ్యాయము 

యొక్క తుదపజకుం గర్భ త్యాగరూప మగు సన్నాసాశ్రమము 
యుగ్క నిషయముఖై నను భగవంతుం డెత్త లేదు. ఫలాశను వదలు 

మనియే [సతి సమయమునందును నుపదేశింపంగ నర్జునుండు పదు 

సెనిమిదవ య భ్యాయముయొక్కు యారంభమున * సన్నా్యసము 

నందును, త్యాగమునందును గల తత్త మును నాకు: జెప్పు” మని 

భగపంనుని తుదకు | వశ్నం టీసెను, అర్జునుని (పశ్నమునకు నుత్తర 

మిచ్చుచు ఖభగవంతుండు “అర్జునా |! యింతవజకు. జెప్పిన కర్మయోగ 

ఘార్గమునందు సఖర్న్యాసము భీదనితలంచితివేని యా యూహ తప్పు, 

గర్మయోగి శుత్తము ప్రై సర్వకర్శలను కౌొమ్యుము లనియు (అనయా: 

అనక్ష బుగ్ధచేం నేయయిడీనవి యనియు) నిష్టామము అనియు (అనం 

గావ అనెక బుద్ధిని వదలి శీయయుడినవి యనియు) రెండువిధములుగం 

దల(మచుంల్న డు (నికి మనుస్మృతి 12. 89 యందు నను కమము 

గగ “| పవృత్మ' గర్భ లసియు 'నివృత్త కర్మ” లనియు సిరు లున్నవి), 

సీనులో గామ్యము అను పర్గములోవచ్చు కర్మలన్నియు. గర్మయోగి 

పచ్చిగ వదలి నేయు చున్నాడు. అనగా; వానిని సన్న్యాసముచేయు 

చుండు. మిగిలినవాగు నిష్టాములు, 'బీక, నిపృత్తులునై యున్నారు. 

a సిత్య్యపు కర్భ్కలను గర్మయోగి ఉయుచున్నమాట సత్యమే; కాని 

ES యున్నటిలో ఫలాళ సర్వణం * త్యాగము? చేయయబుడియున్న ది, 

చ తమా తముచేత గర్భ యో గ మార్గమునందు ' సన్న్యాసమును' 

“్యాగమును? నేర్చు నదలయడినని ? స్మార్హమార్గమునందున్న 

జనుల: కర్మలను భౌగిగ సన్న్యసించిదరు. దానికి |పతినిధిగ కర్మ 

వినోర్రమం నందున్న యోగులు కర్కఫలాశను పరిళ్యజించెదరు. కావున 
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'మొత్తముపై రెండుపక్షములనుండీయు సన్న్యాసము స్థిరముగనే యు 

న్నది” (గీ. 18.1.6 పైన నా టీకను చూడు. వే యేల? సర్వకర్మ 
లను పరమేశ్వరార్చణముగ నిమ్మోమబుద్ధితో* జేయువాండు గృహ 
స్థాశ్రమములో నున్నను నిత్యసన్న్యాసి యనియే యనణడును (గీ. 

రశ). ఇది భాగవతధర్మములయొక్ష నిత్య మగు తత్వము, మజియు 

నీ తత్త్వమే భాగవతపురాణమునందు సర్వాశమ ధర్మములను జెప్పిన 

పిదప( దుదకు నారదునిచే యుధిష్టిరున కుపదేళింప(బడినది. వామన 

పండితుడు గీతల పై (నాసిన తన టీకయందు (అనయా: యథార్థ 

దీపికయందు 18. ఓ) చెప్పినట్లు “లిఖా బోడునీ తోడిలా దోరా”... 

జట్టు గొజిగించుకొని జందెమును తీసివైచి, లేక, చేత దండమును 

బట్టి బిచ్చ మెత్తికొనినను వేక నర్వకర్మలను వదలి యరణ్యమునC 

కేంగినను నది సన్న్యాసము కాదు, సన్న్యాసమును, వైరాగ్యమును 

బుద్ధిధర్మములు; దండము, శిఖ, యజ్ఞోపవీతము వీనియొక్క ధర్మ 

ములు కావు. అవి దండాదుల ధర్మములే కాని బుద్ధియొక్క (అనం 

గాధ జ్ఞానముయొక్క) ధర్మములు కావసీయు, రా జచ్చతముయొక్ష 

గాని గొడుగుయొక్కు గాని కట్టను చేతిలో ధరించుకొసన వానికిని 

సన్న్యాసులకు పాప్పమగు మోక్షమే సిద్ధింపవలసి వచ్చును.. 

(తిదండాదిషు యద్యస్తి మోక్లో జ్ఞానేన కస్యచిత్, 

ఛ|త్రాదిషు కథం న స్యాత్ తుల్య హేతౌ పరిగహే. 

శాం. 820.42 

అని జనకసులభా సంవాదమునం జెప్పంబడినది. కారణ మేమి యన; 

దండపరి గ్రహము (అనలా: చేతదండమును బట్టుట) మోక్ష హేతు 

వను విషయము రెండు స్థలములయందు సమానమే; కాని, కాయిక, 

పాచిక, మానసిక సంయమమే సత్యమగు (తిదండము (మను, 

12 10). కావున సత్యమగు సన్న్యాన మనంగా : కామబుద్ధియొక్క 

సన్న్యాసమే యగునని తాత్పర్యము (గీ. 18, 2); మజియు నదియే 
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భాగవతమార్షమును. వదలకుండునట్లు (A. 6.2) బుదిని సిరముగ 
. థి థ 

నుంచుకొనుట గాని, లేక, భో జనాదికర్మలు గాని సాంఖ్యమార్లము 
౧ 

నందు సైతము తుదవజకును వదలిపోవు; కాని (తిదండసన్నా్యాసము 

గాని కర్మణ్యాగ రూపమగు సన్న్యాసము గాని కర్మయోగమునందు 

లేదు. కావున నా మార్గము స్మృతివిరుద్ధ్దముగను, త్యాజ్యముగనున్న 

దనియు నట్టి సన్న్యాసి కొపాయమును ధరింపవలయునా? లేక, 

ధవళవస్త్రములనే ధరింపవలయునా? యని క్షు!దపశ్నల వేసియు 

వివాదము చేయుచు కూర్చుండుటవలన నేమి లాభము? 

ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి న పశ్యతి 

జూ సాంఖ్యమును కర్మయోగమును మోక్షదృష్టితో విచారించిన వేటు 

కావని యెజటింగినవాండే పండితుడు అని భగవంతుడు గొప్ప నిరభి 

మానబుద్దితో వక్కాణించెను (గీ. ap గ్ మణియు మహాభారతము 

నందును ఐకాంతిక ధర్మము (భాగనతధర్మము) “ సాంఖ్యయోగేన 

తుల్యో హి ధర్మ ఏకాంతసేవితః (శాం. 848, 74) అని సాంఖ్యధర్మ 

ములతో సమానముగనే యున్న ట్టు చెప్పణడినది. కావున స్వార్థమును 

పరార్థమున లయింప( జేసికొని తమ తమ యోగ్యతానురూపముగ 

వ్యవహారము నందు [పొప్పమయిన సర్వకర్మములను సర్వభూత 

హితార్గమై యామరణాంతము నిష్కోమబుద్ధితో6 గేవలము కర్తవ్య 

మని చేయుచుండుటయే సత్యమయిన వైరాగ్యము, లేకు “నిత్య 

సన్న్యాసము ” (5-8) అని సారాంశము. కావున కర్మయోగమార్లము 

నం దుండువాండు కర్మలను బొత్తిగ సన్న్యసించి యెప్పుడును బిచ్చ 

మెత్తండు; కొని బాహ్యాచరణవిషయములో చూపుల కొకరీతి భేదము 

కాన్సించినను, సన్నా్యాసము నందును; త్యాగమునందును నున్న 

సత్యమగు తత్త్వము కర్మయోగనూర్లమునందును, స్థిరముగనే 

యుండును. కావుననే స్మృతి గంథములయందున్న యాశమ 
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వ్యవస్థకును, నిష్కాముకర్మయోగమునకును విర్లోధము లేదని గీతల 
యొక్క కడపటి సిద్ధాంతము. 

పెనం గావింపడుడిన వివేచనచే ననేకులు *“సన్న్యాసధర్మము 

లకు కర్మయోగముతో నేకవాక్యత( జేయుటకు గీతలలోం గావింపం 

బడిన యింత చర్చకును స్మార్తధర్మములు, లేక, సన్న్యాసధర్మములు 

(పాచీనము లగుటయు, కర్మయోగమార్గము పిదప వెలువడుటయు 
మామే కారణ” మని యెన్నవచ్చును; కాని యితిహిసమును బట్టి 

విచారించిన సత్య మగు వన్తుస్థితి యది కానేరదని యేరితైనః 
గన్పట్టును. వైదికధర్మములయొక్క యత్యంతపాచీన స్వరూపము 
కర్మకాండాత్మక మే యని పూర్వముననే చెప్పయడినది. బొపనిషదిక 

జ్ఞానముచే పిదప కర్మకాండకు గౌణత్వము వచ్చుట కారంభమైనది. 

మటియు( గర్మత్యాగరూపమగు సన్నా్యాసము క్రమేణ [పచారము 

లోనికి వచ్చుచుండెను, వైదిక ధర్మవృక్షము యొక్క వృద్ధి కిది రెండవ 

మార్గమైనది; కాని యట్టి సమయములం దుపనిషత్తునందున్న 

జ్ఞానమునకుం గర్మకాండముతో సంబంధము గలుగంజీసి జనకాది 

జ్ఞానులు తమ కర్మల నామరణాంతము నిష్కామబుద్ధితో నాచరించు 

చునే యుండిరి, అనయా ;' వైదికధర్మవృక్షముయొక్క యీ రెండు 

మార్షములున్తు రెండువిధములుగ నున్నవని చెప్పవలయును, మొదటిది 

జనళాదులది. రెండవది యాజ జ్ఞ వల్క్యాదులమార్షము. స్మార్తాశమ 

వ్యవస్థ మూండవమార్గము; కాని రెండవమార్గము ననుసరించి 
మూ(డవ మార్గము రెండు విధము లగును. స్మృతి గ్రంథములలో 

గర్మత్యాగరూప మగు చతుర్ధాశ్రమముయొక్క మహాత్త్యము స్తుతింప( 

బడి యుండునది సత్యమే; కాని దానివలెనే సన్న్యాస్మాశమము 

యొక్క వికల్చ్పనును సంబంధముచే జనకాదులయొక్క జ్ఞానయు క్ర 

కర్మయోగము సైతము స్మృతికారులు చెప్పిరి. సర్వస్మృి (గంథము 

లకును మూలభూతమైన మనుస్కృతినే యుదాహరణముగం గైకొం 



సన్న్యాసము-కర్మయోగము ' 100 

దము. ఈ స్మృతియొక్క యాజవయధ్యాయమున మనుష్యుడు, 

(బ్రహ్మచర్యము, గార్హస్థ్యము, వాన పస్థము నను నా[శనుములలో 

క్రమముగ ప యాశ్రమమున( (బవేళశించుచు. గర్మత్యాగరూప మగు 

చతుర్జ్యాశమమున. (బ వేళింపవలయునని చెప్పబడినది; కాని సన్నాా 

సా శమముయొక్క (అనగా: యతిధర్మముయొక్క యో నిరూ 

పణము సమాప్తియైన పీదప “ఈ యతియొక్క (అనయా: సన్న్యాసి 

యొక్క ధర్మము చెవ్చయిడినది, ఇప్పుడు 'వేదనన్న్యాసులయొక్క 

కర్మయోగమును జెప్పుచున్నాను” అని |పస్తావించియు, గృహస్థా 

[శమమె యితరా!శమములకం'ె నెట్టు (శేష్టమో చెప్పియు, మనువు 

సన్న్యాస్మాశమము యొక్క, లేక, యతిధర్మముయొక్క వికల్ప 

మను నిష్కూచు గార్హస్థ్యవృత్తియొక్క కర్మయోగమును వర్ణించెను 

(మను. గు 66-౪6); మటియు పిదప పం(డెండన య ధ్యాయము 

నందు దానికే “వైదిక కర్మయోగ” మని పేరిడి యీ మార్గము 
సైతము చతుర్థాశమమంత స్మిశ్శేయసకర మని (అనయా: మోక్ష 

[పదముగ నున్నదని) చెప్పెను (మను. 12.86. 90). మనువుయొక్క 

యో సిద్ధాంతము యాజ ఇ వల్క్యస్మృతియందు సైతము వర్ణింప 

బడినది (యాజ్ఞ, 8.204 మటియు 205). అటు లే యాస్మ్కుడును, 

కర్మలను వదలిపెట్టు తపస్వికిని, జ్ఞానయుక్తమయిన కర్మలను జేయు 

కర్మయోగికిని నొక్కదేవయానగతియే ప్రాప్త మగునని తన నిరుక్తము 
నందు దెలిపియున్నాండు (ని. 14.9). ఇంతియెకాక యీ విషయ 

మయి ధర్మసూ[ తకారుల [గంథము రెండవపమాణమయి యున్నది, 

ఈ ధర్మసూ[తములు గద్యాత్మకము లే యగుటచే శ్లోకములలో 

[(వాసిన స్మృత్మిగంథములకంకు 1పాచీనములై యుండవలయునని 

విద్వాంసులయభి పాయము. ఈ యభిప్రాయము మంచిదియగునా? 

కాదా? యని |పస్తుతమునందు విచారుచుట కవకాశము లేదు. 
అది మంచిదైనను చెడుదైనను, పైన మను యాజ్ఞవల్క్య స్మృతుల 
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యందు. చెప్పబడిన వచనములకంకు సైతము గృహస్థాశ్రమము 
యొక్క, లేక, కర్మయోగముయొక్క మహాత్త్వము ధర్మస్మూతముల 

యం దధికముగ వర్షింపంబడినదని (స్తుత | పకరణము నందలి ముఖ్య 

విషయము. మను, యాజ్ఞ వల్క్యులు కర్మయోగమును చతుర్ధా[శమ 

మునకు వికల్పముగ చెప్పినారు; కాని బౌఛధాయనాపస్తంబు లిట్లు 

చెప్పక గృహస్థాశమమే ముఖ్యమయిన దనియు దానిచే నమ 

తత్వము (పాప్పియగుననియు స్పష్టముగ విధించిరి. బౌ ధాయనధర్మ 

సూూతమున “జాయమానో వై (బాహణః (తిభి ర్భణవాన్ జాయతే” 

జూ పతి బాహ్మణు(డును జన్మ మొదలుకొని మూడు బుణములను 

తన వీవుపై వైచికొని వచ్చినాడు అనునది మొదలుగాం గల తై త్తి 

రీయ సంహితయందున్న వచనములను మొదట చెప్పి యనంతర 

మొ బుణముల( దీర్చు కొనుట కొజకు య జ్ఞయాగాదిపూర్వకము గ 

గృహస్థాశ్రమము నొ[శయించు మనుజు (డు (|బన్మాలో కము నొందు 

చున్నా6 డనియు, (బ్రహృచర్యమును గాని, సన్న్యాసమునుగాని (వశం . 

సించు మనుజులు దుమ్ములో. గలసిపోదు రనియు6 జెప్పయిడినది 

(బౌ ఓ 6. 11. 88 మటియు శశీ, మజియు నాపస్తంబసూ[ తము 

నందును నవి యటులే విధింపం బడియున్నవి (అప, 2.9.24.8). ఈ 

రెండు ధర్మసూత్రములలోను సన్న్యాసా| శమము వర్ణింపయడకపో 

లేదు. దానిని వర్షించినను గృహస్టాశమముయొక్క నుహత్త్య మధిక 

మయినది యని చెప్పంబడినది. దీనివలనను, “విశేషముగ మనుస్మృతి 

యందు కర్మయోగమునకు వైదిక” మని విశేషణ మిచ్చుటచేతసు 

కర్మత్యాగానురూపమగు సన్న్యాసా శమముకం౦ం'కు నిష్కామకర్మ 

యోగయుక్షమైన గృహస్థాశ్రమము నునుస్మృతియొక్క కాలము 

కంశకును |పొచీనమని తెలియుచున్నది; మజియు మోక్షదృష్టిచే 

దానియొక్క యోగ్యత చతుర్గా|శ్రమముతో సమముగానే గణింప( 

బడుచుండెను అను నీ రెండు విషయములు స్పష్టముగనే స్థిరపడు 
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చున్నవి, గీతలపై నున్న టీకాకారులయొక్క విశ్వాసము సన్నాా 

సముపై , లేక, కర్మత్యాగయుక్త భక్రివై పైననే యుండుటశే వారియొక్ష్య 

టీకలతో, బూర్యోక్త ములగు స్మృతివచనము లుల్తేఖింపబడినటుల 

కానరావు; కాని వారీ పక్షమును లక్ష్యము చేయకపోయినను కర్మ 

యోగముయొక్క (పాచీనత్వ మిందుచేం దజు(గదు. వేయేల? కర్మ 

యోగమార్ల మో తీరున ప్రాచీన మయిన దగుటచే యతిధర్మములకు 

వికల్ప మని దానిని న్మృతికారులు గ్రాహ్యాముగ నంగికరించుచు వచ్చి 

నారనియు చెప్పుటకు నభ్యంతర ముండదు. ఇది వైదిక కర్మ యోగము, 

శ్రీకృష్ణునికం'కె పూర్వకాలమునందు జనకాదు లీ మార్లమునే యాచ 

రించుచుండిరి; కాని భగవంతుడు పిదప దానియందు భక్తి భారమును 

పైచి యధికముగ6 [బవర్తింప( జేయుటచే దానికే “భాగవతధర్శిమని 

నూతన నామకరణంబు. జేసిరి. భగవద్గీత సన్నా్యాసముకం కొను) 

కర్మయోగ మో తీరున నధికమహ కాత్త్వము గలది యని నిశ్చయించి 

. యుండుటచే దానికి పిదప గౌణత్వము వచ్చి సన్నా్యాసమార్గముతో 

సదృశమైన దే” యయినదియు నైతిహాసికదృష్టితో నిటుపైన విచా 
రించెదము. కర్మయోగము స్తార్తమార్లమునకు పిమ్మటిది కాదనుటకు 
కారణము, పురాతన వైదికకాలమునుండియు వచ్చుచున్నదనిమాతమే 
యిక్కడ చెప్పనలసియున్నది. 

భగవద్గితయొక్క |పతియ ధ్యాయపు నమాప్పియందును “ఇతి 
శ్రీమద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు (బహ్మవిద్యాయాం 'యోగశాస్త్ర ౫ అని 

యున్న సంకల్పమునందలి రహస్యము చదువరుల కిప్పుడు సంపూర్ణ 

ముగం దెలియును, భగవంతునిచే జెప్పయిడిన యుపనిషత్తులయం 

దితరములగు నుపనిషత్తులయ ఎదు వలెనే _బహ్మవిద్య యుండియే 

యున్నది; కాని యొక |బహ్మవిద్యయే యుండలేదు, ఇంక నేమన; 

(బ్రహ్మవిద్యయందు సాంఖ్యు అనియు, యోగు లనియు ( వేదాంతు 

లగు సన్న్యాసు లనియు, వేదాంతులగు. కర్మ యోగు లనియ్యుు వెలు 
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వడిన రెండు మార్గములలో యోగము (అనయా: కర్మయోగము) 

యొక్క |పతిపాదన భగవద్దీతకు ముఖ్యవిషయ మని పూర్వోక్త మగు 

సంకల్సమువలన స్పష్ట మగుచున్నది. వేయేల? భగవద్లితోపనిషత్తను 

నది కర్మయోగమునకు ముఖ్య|గంథ మనునది యని చెప్పుట కేమియు 

నభ్యంతర ముండదు. కారణ మేమి యన; కర్మయోగము వెదిక 

కాలమునం దుండియు నచ్చుచున్న దైనను “కుర్వ న్నే వేవా కర్మాణి” 

(ఈశ, బి అనియు, “ అరభ్య కర్మాణి గుణాన్వితాని” (శ్వే. 6. 4) 

అనియు, “విద్య నభ్యసించినటు లే స్వాధ్యాయాది కర్మలను సైతము 

చేయవలయు” ననియు (తై. 1. 9) చిన్న చిన్న వచనములు తప్ప 
ఈ యుపనిషత్తులలో గర్మయోగ మెక్కడను సవిస్తరముగ వివేచిం 
పండలేదు. భగవద్గిత యనునదియే దొనిపై (పమాణ్యగంథముగ 

నున్నది. మజియు భారతభూమి యందున్న కర్తలగు పురుషుల 
చర్మితమును జెప్పు భారతమునందే యధ్యాత్మశాస్త్రము నవలంబించి 

కర్మయోగముయొక్కయు నుపపత్తిని చెప్పుచు బోవుట యనునది 

కావ్యదృష్టితో విచారించినను యోగ్యమే యగును. పస్టాన్మతయ 

మందును భగవద్గీత కేల సమావేశము చేయయడినది? యన్ముపశ్నకు 

నిప్పుడు సరియగు నుపపత్తి రుదిరినది, ఉపనిషత్తులు మూలభూతము 

అయిన వని యనేకులగు బుషీశ్వరులచే6 జెప్పంలడి యుండుటవలన 

వానియం దున్న విచారము సంకీర్ణముగను, కొన్ని స్థలములయందు( 

జూచుటకు పరస్పరవిరుద్ధముగ నుండును. కావున నుపనిషత్తులవలెనే 

వానికి నేకవాక్యతను జేయు వేదాంతస్మూతములకును (పస్థాన తయ 

మందు గణనం జేయయబడుట యావశ్యక మగును; కాని యుపనిష 

తులు, వేదాంతస్తూతములు నను నీ రెంటికంకును గీతయం దాధి 
క్యము లేనియెడల (పస్థానతయమునందు గీతలను సం్యగహించు 
టకు గారణమేమియు నుండదు; కాని యుపనిషత్తులయొక్క యభి 

ప్రాయము చూపునకు తఅచుగ సన్న్యాసమార్షము వెపునకే యుండు 
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టచే దానియందు జ్ఞానమార్గమే విశేషముగ6 [బతిపొదింపం బడినది. 

మణియు భగవద్దీతయం దీ జ్ఞానము నవలంబించి భక్తి యుక్త ముగు 

కర్మయోగము సమర్గింపబడినదని చెప్పితి మేని గీత్యాగంథమునకు 

నపూర్వత సిద్ధమగుటచే దానివలెనే |పస్థాన తయముయొక్క మూ. 
డుభాగములకు సార్ధకత వ్య క్తమగును. కారణ మేమియన : వైదిక 
ధర్మములకుం (బ్రమాణభూతము లగు (గంథములయందు జ్ఞాన_కర్మ 
(సాంఖ్యము, యోగము లను నీ రెండు . వైదికమార్గములును విచా 

రింపంబడని యెడల (పస్థాన్నతయమును నంత యపూర్ణముగనే 

యుండును, ఉపనిషత్తులు సామాన్యముగ నివృత్తిపరము అయినను 

గీతకు |పవృత్తిపరమయిన యర్థము చేస్తినయెడల (ప్రస్థాన త్రయము 

నందున్న మూండుభాగములందును విరోధము గలుగును గాన వాని 

యొక్క 1పామాణ్యమునకే లోపము వచ్చునని యనేకు లభ్మిపాయ 

పడుచున్నారు. సాంఖ్యము (అనయా: సన్న్యాసము) అనునది యొక్క 

టియే సత్యమగు వైదిక మార్గ మయినయెడల నీ శంక యుక మగును; 

కాని యేమి లేకపోయిన నీశావాస్యాదికములగు కొన్ని యుపనిషత్తు 

లలో కర్మయోగము స్పష్టముగ నుళ్లేఖింపంబడినదని పైన చెప్పియే 
యున్నాను. కావున వెదికధర్మ పవర్తకు లొకపక్షమునే (అనయా: 

సన్న్యాస పక్షమునే) తెలిసికొనక దానికి |బహ్మవిద్య యనునది 
యొకటే శిరస్సును, ఈ సాంఖ్యము, కర్మయోగము ననునవి మోక్ష 

దృష్టిచే తుల్యబలము గలవి యగుటచే దాని కుడియెడమ చేతులు 

నయి యున్నవి యని గితానుసారముగ సిద్ధాంతము చేసిన పక్షమున 

నుపనిషత్తులకును, గితకును విరోధ ముండదు. వేయేల? ఉపనిషత్తుల 

యం దొక మార్గమును గీతయందు రెండవ మార్గమును సమర్థింపం 

బడి యుండుటచే. (బిస్థాన తయముయొక్క యీ రెండు భాగములు 

రెండు హస్తములవలె పరస్పర విరుద్ధములు గాక సహాయకారు లే 

యగునని శాన్పించుచున్నది. అట్టి గతలయందు కేవల ము పనిషత్తుల 
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యొక్క పతిపాదనమే యున్నదని యంగీకరించుటచే. పిష్టపేషణ 
న్యాయముగ గీతలకు. గలిగిన వైయర్థ్య మిప్పు డుండదు. మజియు 
గీతలపై నున్న సంపదాయటీకాకారు లీ విషయము నుపేక్షించి 
యుండుటచే సాంఖ్యము యోగము అను రెండు స్వతం్యతమార్గ్షముల 

యొక పురస్కర్శ లును తమ తమ మార్గములను సమర్షించుకొనుట కై 

చెప్పునట్టి ముఖ్యకారణములును వాని యందున్న సామ్య వైషమ్యము 

లును సులభముగను తొందరగను దెలియు నిమిత్త మయి ముందు 

(వాయయిడిన కోస్టకద్వయములో నీ కారణము లోకదాని కెదురుగ 

నముజియొకటి సంక్షేపముగ( జూపింపయుడినవి, స్మృతిగంథములలో 

(బతిపొదింపంబడిన (అనగా: స్మార్త మయిన) యాశమువ్యవస్థయం 

దును మూలభాగవత ధర్మములయందును ముఖ్యములై న భేదము 

లేవైనదియు నీ కోష్టకమువలనం గాన్సించును_ 

(బహ్మవిద్యః లేక, ఆత్మజ్ఞానము: [పౌొప్తమయిన పిదప 

కర్మనన్నా్యనము (సాంఖ్యము) కర్మయోగము (యోగము 

1. మోత మాత్మజ్ఞానముచేతనే లభిం 1. మోక్ష మాత్మజ్ఞానముచేత నే లభిం 

చును, కర్మే సిద్ధింపదు, జ్ఞానవిరహిత చును, కర్మచే లభింపదు. జ్ఞానవిర 

మయినను (శద్ధతోం జేయంబడిస యజ్ఞ _హితమయివను (్రద్ధతోం జేయంబడిన 

యౌగాది కర్మలచే లభించు స్వర్గ సుఖ యజ్ఞయాగాది కర్మచే లభించు స్వర్గ 

మనిత్యము. సుఖ మనిత్యము. 

2, అత్మజ్హానము కలుగుటకు నిండి 2, ఆత్మజ్ఞానము కలుగుటకు నిం|దీ 
క్త జః 

యనిగ్రహముచే బుద్ధి స్థిరమును నిష్టా  యని(గహముచే బుద్దిస్థిరమును, నిష్టా 
ఫి శ్రా యథ తా 

నుమున్సు విరక్త్కమున్కు సమమును కా మమును, విరక్తమున్కు సమమును 

సలయును, కావలయును, 
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కర్మ నన్నా ్ యసము (సాంఖ్యము) 

8, కొపుప నిం్యదియముల టండు 

విషయపాళములను  (దైంచి ముక్తుం 
డ వగుము, 

శ తృష్టామూలకములగు కర్మము 

అ దుశభమయములు గను బంధకము 

లుగ నున్నవి, 

గ్. కావున చిత్త శుద్ధి కలుగుదనుక 
కర్మలను జేసినను, తుదకు సదలపల 

దును, 

క, యజ్జ్ఞార్థము చేయయడిసి కర్మలు 

ఐంధకములు గానమే గృహస్లా శమము 

నం డని చేసినను తొప్వు కొదు, 

కర్మయోగము (యాగము 

8. కావున నిం| దియములయొక్క. 

విషయములను వదలక వానియండే 

వై రాగ్యముకోల (దిపర్శించుచు నిం 

[దియని[గ్రహమును బాగుగ నభ్యసీం 

చుము, నిష్కామ మనంగా నిస్ట్రియ 

గాదు, 

శీ, దుఃఖమును బంధకమును దేని 

వలన కలుగునని వాగుగ విచఛారించితి 

మేని యచేతనములగు కర్మ లెవరిని 

బంధించునవియు, విడచుసవియు కొక 

పోవుటభే వాని విషయమై కర్మయొక్ష 
మసస్నునందున్న కొమము, లేక, ఫ 

లాశ యనునదియీ బంధమునకు దుః 

అముసకు మూలమగునని స్పష్టమగును 

5. కావున చిత్తళుద్ధ్యనంతరముస 
"సైతము ఫలాశనువదలి, ధైర్యముతో 
ఉత్సాహముతో సర్వకర్మలను జేయు 

ము, కర్మలను వదలవపలయుస వియెంచి 

సను వదలవు, సృష్టియే కర్మ. దానిని 
పదలభజాడదు, 

ర్పణవిధిచ్కే చేయంబడిన సర్వకర్మలు 

నొక గొప్ప 'యజ్ఞిమే, కాపున న్వ 
ధర్న విహీతము లయిన సర్వ కర్మలు 

నిష్టామబుద్ధికో శేపల కర్త ష్యములని 
యెప్పుడును చేసియే తీరవలయును, 
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1. దేహధర్మములు వదలుటకు వీ 
లై నవి గాకపోవుటచే సన్న్యాసము గై 
కొనిన పిదప బిచ్చమెత్తుకొనుట తప్పు, 

8, జ్ఞానము కలిగిన పిదప తనకు 

గర్హ్మవ్యము లేమియ నుండపు, లోక 
సం్యగహము వైతము చేయనవసరము 
లేదు. 

9, అయిన నధికొరి యగు పురుషు 

డు జ్ఞానము కలిగిన పిదప సన్న్యాస 
మున కవవాద మను నూహతోం దన 

వ్యావ హారికములయిన యధికారములను 
జనకొదులవ లే నామరణాంతము నడ 

పుట యేమియు తప్పుకొదు, 

గీకారహస్యము 

కర్మయోగము (యోగము) 

7. పొట్టకొణికు విచ్చ మెత్తుటయు 

కర్మయే. ఇంతియకాక యది లజ్జా 

త్యాగ రూపమయినది, ఇట్టీ కర్మలను 

శేయనగు నందువేని ఇతర కర్మలను 
మా[త్రము నిష్టామబుద్ధికో నేల చేయ 

రాదు? ఇది గాక గృహస్థా|శ్ర్షనుము 

లేనిచో, భిక్ష పెట్టువా రెవరుః? 

ర జ్ఞానము కలిగిన పిదప నాత్మ 

హితార్థమై. పొందవలసిన దేమియు 

సుండకపోయినను గర్మ వదలిపోదు. 
కావున శాస్త్రముచే విధింపయిడినవి 
“నా కక్కఅ లే" దను నిర్మమబుద్ధితో | 

లోకసంగహము వైపునకు దృష్టిని 

(ప్రసరింప జేయుచుండుము. లోకసం 

(గహము నెవరును వదలి పెట్టకూడదు 

ఉదాహరణమున'కై భగవంతుని చరి 
తనుం జూడుము, . 

9. గుణవిభాగరూవనుగు చాతుర్వర్థ్య 

వ్యవస్థానుసారముగ చిన్నవియు6 బెద్ద 
థ్ ది 

వియు నగు సధికారను లందజరును 

జన్మమొదలుకొని యుండియేయున్నవి. 

నుజియు స్వధర్మానుసారముగ ప్రాప్త 

ములయిన యీ, యధికొర ములను లోక 

సం[గ్రహార్దమై యందలును నిస్పంగ 
థి 

బుద్ధితో నామరణాంతము నభ్యంతర 

ములు చెప్పకుండ నాచరింనవలయును* 

కారణ 'మేమియనః ఈ చక్రముజగ త్తు 

యొక్క. ధారణమునకై పరమేశ్వరు 
నిజే నిర్మింపయిడినది. 
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కర్శసన్న్యాసము (సాంఖ్యము) 

10. కాని యేమైనను కర్మత్యాగ 
రూపమగు సన్న్యాసమే (శేష్టము. ఇత 

రాశ్రమముల కర్మలు చిత్సకుద్ధికి సాధ 
నములు లేక, (ప్రాథమిక సన్నాహము 
లు. కావున జ్ఞానమునకును, కర్మకును 

సహజముగనే విరోధము కలదు. కావు 

న పూర్వాశమమునందు సాధ్యమగు 

నంత త్వరలో చిత్తశుద్ధి. గలుంగం 

జేసికొని జ్ఞానము కలిగిన పిదప కర్మ 

త్యాగ రూపమగు సన్న్యాసమును గై. 
కొనుము, చిత్తళుద్ధి పుట్టుకతో నే కాని, 

లేక, పూర్వవయన్సుననే కాని కలిగిన 

యెడల గృహస్థాశమమునందలి కర్మ 

లను చేయుచు కూర్చుండ నపసర ముం 

డదు, కర్మలమ స్వరూపముతోనే త్య 

జించుట (స్వరూపతస్త్యాగను) సత్య 

మగు సన్న్వ్యాస మగును. 

11. కర్మసన్నా్యాసమును గ్రైనిన 

పిదప శమదమాది ధర్మములను బాలిం 
పవలయును, ' 

భ.గ, 11-12 
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10. సాంసారిక కర్మలను శాస్త్రోక్త 

విధి ననుసరించి చేసినందున చిత్తకుద్ధి 

యను నొక్కటియే కర్మకు ఫలము 
కాదు, జగత్తుయొక్క వ్యవహారము 

నడిపించుటకు కర్మ యాసశ్యకమయి 

నదియే. అ'్లే కామ్యుకర్మలకును, జ్ఞాన 

సకును విరోధమున్నను, నిష్టాను 

కర్మకును, జ్ఞానమునకు నేమియు విరో 

ధము లేదు. కనుక చిత్తళుద్ధి గలిగిన 

పిదప సై తను, ఫలాశసువబలి చాతు 

ర్వర్ణకముయొక్క సర్వకర్మల నామ 

రణాంతను నిష్కామబుద్ధితో జగత్తు 

యొక సంగ్రహార్థ మై యాచరించుము 

ఇదియే సత్యమగు సన్న్యాస మగును. 

కర్మలను బొత్తిగ వదలివేయుట (స్వ 
రూపతస్త్యాగము) యెప్పుడు నుచిత 
మును శక్యమును కానేరదు. 

11, జ్ఞానము కలిగిన పిదప ఫలాళా 

క్యాగరూప సన్న్ర్యాసనమును గైకొని 

శనుదమాది ధర్మములనే కాక యాత్తొ 

వమ్యుదృష్టికోం బ్రాస్పములయిన సర్వ 

ధర్మములను పాలింపవలయును. మ 
తీయ నీ శవుముతోడనే (అనయా: 

శాంతవృత్తికోడ) శాస్తవిధిచే [పాప్త 

ములయిన సర్వకర్మలను లోకసం్యగ 

హార్థిమై యామరణాంతమును చేయు 

చుయము. నిషా్యా-మకర్మలను. పదలి 

పెట్టుము. 
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కర్మసన్న్యాసము (సాంఖ్యము కర్మయోగము (యోగము 

12, ఈ మార్గ మనాది మైనదియు 12. ఈ మార్గ మనాదియైనదియు |క్టుతి 
స్మ తి సతిపొదిత మైనదియు నె యు స్మృతి పతిపాదితనునైై యున్నది, 

న్నది 

18. శుకయాజ్ఞవలా్యదు లీ మార్గ _ 18. వ్యాన, “వసిష్ట, జై గీషవ్యాదు 
ముననే నడచిరి, లును, జనక-(్రీకృష్ణాదు. లీ మార్గ 

, al n 

ముననే నడచిరి. 

తుదకు మోక్షము, 

ఈ రెండు మార్గములు (అనయా: నిష్టలు) |బ్రహ్మవిద్యా 
మూలకములు, ఈ రెండు పక్షములయందును మనస్ఫ్సుయొక్క 

నిమ్మామావస్థయు శాంతీయు నొక్క విధముననే యుండవలయును. 

కాన రెండు మార్గముల చేతను తుద కొక మోక్షమే [పాప్తమగును 

(A. కర్ 0. జ్ఞానము కలిగినపిదప కర్మలను వదలిపెట్టుటయు, 

కామ్యకర్మలను వదలి నిష్టామకర్మలను నిత్యము చేయుచుండుటయు 

ననునది మ్మాతమే యీ రెంటియందును ముఖ్యమయిన భేదము. 

_ కర్మత్యాగము, . కర్మనుజేయుటయు నను పైన చెప్పిన రెండు 
మార్లములును జ్ఞానమూలకములుగ అనగా జ్ఞానము గలిగినపిధప 

జ్ఞానిచే న్వీకరింపబడినవియు, సాచరింపుడినవియు నై యున్నవి; 

కౌని కర్మను వదలి పెట్టుటయు, కర్మను చేయుటయు నను రెండు 

విషయములును జ్ఞానము లేకపోయిన నుండవచ్చును. కావున సీ 

యజ్ఞానమూలకమేలగు కర్మలయొ క్ర! క!యు, కర్మత్యాగముయొ క్రయు 

వివేచనము నిచ్చో6 జేయుట కొంత యావశ్యక మగును. గీత 
'యొక్క పదునెనిమిదియవ యభ్యాయమునం జెప్పంబడిన త్యాగము 

యొక్క మూడు విధములకును నిదియే కారణము, జ్ఞానము బేక్ష 
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పోయినను కొందటు జాయ గ్లేశభ ముముచే కర్మలను వదలి"పెట్టు 

చున్నారు; ఇది గితటటో గాజసత్యాగ నుని చెప్పంబడినది (A. 188). 

అ'క్లై శాసనము శేకపోయినను కేవలము (శద్ధవెతనే యఫనేకులు 

(యజ్ఞ యాగాది కర్మలను చేయుచుంల్నగు; కాని కర్మలను జేయుట 

యను నీ మార్గము మోక్ష సదు కాశీరదు. మణీయు నింక నేనున? 

స్వర్గ పదముగనే యున్నదని గత చెప్పుచున్న దీ (A. 920). యజ్ఞ 
యాగాప్ర ర్రైతధర్మములు (వస్తుతమున | సచొారములో భేకపోవుటచే, 

మోానూంసకుల సంబంధముగు ఫీ శేవట కర్మమార్షవిషయ మై AE 

యొక్క సిద్ధాంతసు గ్రస్టుతముస. విశీషమోపయోగి కానేరదని 

యనేకులు తలంచయుచున్నాటు; ర యట సత్యమైనది కాదు, కారణ 

మేమి తున: శొతము లైన యు యాగములు మునింగిపోయినను, 

స్మార్మయళ్ల ములు అసల 'వొతుర్వర్గ్యముయొగ్కు కర్మ లిష్పటికిని 

నడుచుచునె నున్నవి, కాఫఘున న్యానను వెత నను, (శద్ధతో యజ్ఞ 

యాగాది కమ్యకర్శణను బీ యుపాలి ఏషయములో గీతలో నున్న 

సిద్ధాంతము, శ జ జ్ఞానయు గట శీయిన ను | శద్ధతో 'దొతుర్వర్థ్యాది క్ర్మ 

లను చేయు వారీకిన ౩ (పరమః దున్న | స్థతేయందు పూర్ణ రముగ సం 

టు ముండని. WH దథి స్యవహారము విషం మై పధ 

రీంచితి మస, యిట్టి సమాజము సందీ (అనంగ: శాస్త్రముమోందనే 

|శద్ధ యుంచి ది నీతటీల్ దమగర్శలసు గీ ములోగులయొక్క సమాజము 

సంది విశేషనుగు గొన్బితన ముగ్నదు రాస్సించును; కాని పారీకి 

సరమేశ్వర స్వమాపము పూర్ణముగ6 దలియక యుండును. కొసన 

గణీతశానస్తమునం దుపపళ్మి సి దేలీకుకోనుక నోటిలెక్కనే గణితమును 

టేయులోగుల యవ పస్థవ లీ స [శద్దాళువునును గర్మరులు నయిగభోకుల 

ముక్క యపస్థ యు గును: నిన్మగచ్ళ ను శాస్త్రోక్త నిధచేగ (గద్దతో 

జేయ బడి ముంగుటటి న తస సుజ పదములు, అనంగ స్వర్ణ 

[పదము అగు నను విషయమున నేసుయు సందేపుము శీదు, 
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జ్ఞానము కుదురక మోక్షము సిద్ధించుట శక్యము కాదని శాస్త్రముల 

యొక్క సిద్ధాంతము గాన స్వర్గపాప్తిక ౦కు నధికఫల మో కర్మఠు 

లకు లభించుట శక్యము కాదు. కావున స్వర్గసుఖముకం కు పర 

మందున్న యమృతత్వము( బొందందగిన వారును, నీయమృతత్వమే 

ముఖ్యమైన పురుమార్థ మనుకొనువారును, మొదట సాధన మనియు, 

పిదప సిద్ధావస్థయందు లోకసంగహార్థ మనియు మొత్తముమో(ద 

నామరణాంతము “ సర్వభూతములయందు నొక యాత్మయె కల” 

దను జ్ఞానముగల బుద్ధితో, నిష్టామకర్మలను జేయుమార్గమునే స్వీకరింప 

వలయును. అఆయుర్జాయమును గడపుకొనుటలో నన్ని మార్గముల 

కంతి నీ మార్గ ముత్తమ మయినది. గీతల ననుసరించి పెన చెప్పం 

బడిన కోష్టకమందున్న యో మార్లము కర్మ యోగమని చెప్పం 

బడినది; మజీయు దీనినే కర్మ మార్గ మనియు, లేక, పవృత్తి మార్గ 

మనియు జెప్పుదురు. కర్మమార్గము, [ప్రవృత్తిమార్గము నను రెండు 
శబ్దములచేతను, జ్ఞానవిరహిత మైనను శ్రద్ధతో గర్మలను జేయువారికి 

స్వర్శపదమగు మార్గముయొక్క బోధయు సామాన్యముగం గలుగు 
చున్నది. కావున జ్ఞానవిరహితమైనను _శద్దాయుక్తమగు కర్మమును, 

జ్ఞానయుక్త నిష్కామకర్మమును అను నీ రెంటియొక్క భేదమును 
దెలియ్యజేయటకు వేర్వేజిగుశబ్దములను [బయోగించుట యావశ్యక 

మగును మజియు నీ కారణముచేతనే మనుస్మృతియందును, భాగ 

వతమందును, మొదటిదానికి (అనయా: జ్ఞ జూనవిరహితమగు కర్మకు) 

“(ప్రవృత్తి కర్మ? యనియు, శెండవదానికి (అనయా: జ్ఞానయు క్ష 

మగు నిష్కామకర్మకుు ' నివృత్తిశర్మ" యనియు వేర్వేజగు పరులు 

పెట్టంబడినవి (మను. 12.89; భాగ, 7-15. 47). కాని యీ శబ్దము 

లును నా మతమునందు కావలసినంత నిస్సందిగ్ధములుగ లేవు, 

కారణ మేమి యన; * కర్మనుండి నివృత్తియగుట,” యని సామాన్య 
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మైన యర్థము నివృత్తిశబ్దమున కగును. ఈ శంక యుండ(గూడ 
దను నూహతో 'నివృత్త” శబ్దమునకు ముందు “కర్మ” యను 
విశేషణమును సంబంధింపం జేయుచున్నారు. అటు లొనర్బిన యెడల 

“నివృత్తి అను విశేషణమునకు( గర్భయందుండి పరావృత్తు(డని 

యర్థము గాక, నివృత్తకర్మజనిష్కామకర్మ యని మొత్తముపై 
నర్థము నిష్పన్నమగును* కాని యేమి చెప్పినను “నివృత్తి శబ్దము 

దానియం దున్నంతవజకు కర్మత్యాగము యొక్క కల్పన మనస్సు 

నకు దోయపకమానదు. కావున జ్ఞానయు క్ర నిష్టామకర్మలను జేయు 

మార్గమును “నివృత్తి, కోక, నివృత్తికర్మ' యని చెప్పక “కర్మయోగి 

మని చెప్పుటయే యుత్తమ మని నాయూహా, కారణ మేమన: కర్మ 

శబ్దమునకు యోగశబ్దము చేర్చయుడెనేని *మోక్షమున కాటంకము 

రాని కర్మలను జేయు యుక్తి” యని దానికి న్వభావముగ నర్గమగును. 

కావున నజ్ఞానయుక్ష కర్మల యొక్క నిరాసము తనంతట తానే 

యగును. ఐనను గీతలయందున్న కర్మయోగము జ్ఞానమూలకముగ 

నున్న దని మటివక దీనినే కర్మమార్లము, లేక్క (పవృత్తి మార్గము 

అని చెప్పుట కేమియు నభ్యంతరము లేదు. కొన్ని స్థలములయందు 

నేనును భాషావైచ్మిత్యముకొట కీ శబ్బములను గీతలయందున్న కర్మ 

యోగము నుద్దేశించియే (ప్రయోగించి యున్నాను. అది యట్లుండు 

గాక. కర్మనుజేయుట, లేక, వదలుట యనునవి యిట్లు జ్ఞాన 

మూలకములు, నజ్ఞానమూలకములు నని రెండువిధము లగుచున్న వి. 

వానిలో( |బతిదాని విషయమునను గీతాశాస్త్రముయొక్క యభి 

[పాయ మోదిగువ |వానిన తీరున నున్నది... 
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ఆయుష్య! కమణమునకు మార్గము, 

(జీవితకాలమును గడప్పమార్గము) (కి. గతి, 
1. కొమోపభోగ నునునదియె పురు 

షార్థనుని యెన్ని యహాంకారము, ఆసురీ 

బుద్ధి, దంభము, లేక లోభము. వీని 

తోడ తన'సుఖముకొణకె కర్మలను 

జేయుట (గి, 1819. ఆసురము, లేక, 

రాక్షసమార్గము £ అధమము, నరకము, 
1. సర్వభూతములందు నొక యాత్మ 

యే కలదని పరమేశ్వర స్వరూపము! మధ్యమము స్వర్గము, 

యొక్క యథార్థజ్ఞానము లేకపోయినను, (మీమాంసక | | (మీమాంసక 
వేదవిధిన్సి లేక, శాస్ర్రవిధి ననుసరించి మతములో మతమున 

ఉత్తమము) మోక్షము.) (శద్ధతోను, నీతితోను దమతమ కామ్యకర్మ 
లను జేయట. (గీ, 2, 41-44; మజీయు 
9.20) కేవలకర్మము, (తయీధర్మము, 

లేక, మీ మాంసకమార్గము. sa 

1. శాక్రోకములగు నిష్టామకర్మలబే న్ 
సరమేశ్వరద్థానము గలిగిన పిదవ] ఉత్తమము కీ | మోక్షము | 
వైరాగ్యముచే సర్వకర్మలను వదలి ష్ణ క్లీం 

కేవలజ్ఞానమునందే తృప్తు(డై యుండుట ళ్ణ . జి 

(గిలి. కేవల జ్ఞానము, సాంఖ్యము చి న్ 

లేక, స్మార్హమార్గము. జ్జ ళో 
1. మొదట. చిత్తశుద్ధ్యర్థమును, వర జ్జ న 

'మేశ్వరునియొక్క జ్ఞా దానము కలిగినపిధప స్ (3 

"కేవల లోకసం(గ్రహార్థ్మును, నామరణా౦ సర్వోత్త మోక్షము (జో 

తము భగవంతునివలె కర్మలను చేయు. వాము. 
చునేయుండుట (గీ.5.ఖీ.జ్ఞానకర్మసము. 

చ్నయము, కర్మయోగము, లేక, భాగ 
వతమార్గము, 
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కావున మోక్ష|పాప్తిని గుశ్రించి కర్మ లావశ్యకములు కాక 

, పోయినను, ఆ కర్మతోంగూడిన యితర, (కారణముల గుణీంచి అనంగొ 

కర్మ లపరిహార్యము అయినను ఇతర “కారణములు జగత్తుయొక్క 

థారణపోషణములకొణ కావశ్యకములై నందున_ నిష్కామబుద్ధితో 

నెప్పుడును సర్వకర్మలను జీయుచునే యుండవలయు నను పక్షము 

సర్య్వోత్తమమని గీతలలో నిశ్చయింపంబడినది, లేదా “ కృత బుద్ధిషు 

కర్తారః కర్తృషు [బహ్మవాదినః” (మను. 1.97) అను మనువచనాను 

సారముగ కర్త్యృత్వమునకును ట్రహ్మజ్ఞానమునకు నుండు పరస్పర 

సంబంధమే యన్నింటిలో నుత్తమ మనియు, కేవలక ర్హృత్వము, 

'కేవల[బ్రహ్మజ్ఞానము ననునవి (పత్యేక మేకదేశీయములుగ నున్న 

“ వనియు గీతల చరమనిద్ధాంత మని సారాంశము. 

వాస్తవముగ విచారించిన నీ |పకరణ మిచ్చో సమాప్త 

మయినది; కాని గీతలయొక్క్మ సిద్ధాంతము (శుతిన్మృత్మిపతిపాదిత 

మని నిరూపణచేయుటశై పూర్వమునం జెప్పణుడిన వచనములలోని 
తుద రెండు మాటలను చెప్పుట యావశ్యకము. కారణ మేమి యన: 

ఉపనిషత్తుల ౩ పై నున్న సాంపదాయిక భాష్యములనుబట్టి సర్వోపని 

షత్తులును సన్న్యాసపరములు, లేక, నివృత్తిపరములుగ నున్నవని 

యనేకు లభ్మిపాయపడి యుండిరి ఉపనిషత్తులలో సన్న్యాసమార్షము 

ప్రతిపాద్యము కాదని మేము చెప్పుటయే లేదు, పరబ్రహ్ఞామనునదియే 
సత్యమని యనుభవములోనికి వచ్చిన పిదప “కొందటు జ్ఞానులు 
పుత్రేషణ, విశేషణ, లోకేషణల నపేక్షింపక మాకు సంతతితో 

(పయోజన మేమి? మా యాత్మయే లోక మని యెన్ని భిక్ష యెత్తు 
కొనుచు నానందముగ తిరుగుచున్నారము” అని బృహదారణ్యకో 
పనిషత్తులో? జెప్పంబడినది (4 he 22); కాని యీ పక్షమునే సర్వ 

|బహ్మాజ్ఞానులును స్వీకరింపవలయు నని నియమము బృహదారణ్యక 

ములో నెచ్చటను గదు. వేయేల? ఈ యుపదేశము నొందిన జనక 
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చ|కవరియు [బహ్మజ్ఞానముయొక్క శిఖరమునెక్కి యమృ తత్వము 

నొందెనని యుపనిషత్తులలో 6 జెప్పుబడెను; కాని యాతడు యాజ 

వల్ములవలె సంసారమును వదలి సన్న్యాసము గై కొనిన పెక డను 

గానరాదు, కావున జనకునియొక్క నిప్కామకర్మమార్గము, యాజ్ఞ 

వల్క్యులయొక్క కర్మసన్న్యాసమార్గము నను నీ రెండును, బృహ 

దారణ్యకోపనిషత్తునకు వికల్పముగ సమ్మతమయినటుల స్పష్టమగు 

చున్నది. మణీయు వేదాంతసూ తకారులును, ఆ యనుమానమునే 

చేసిరి (వే.సూ. ౪.4.15). కఠోపనిషత్తు దీనికంఠకు మోందిమె శ్లైక్కి 

నది, దానిలో మా మతముసందున్న నిష్కానుకర్మయోగమే పతి 

పాద్యముగ నున్నదని వెనుక నేనవ| పకరణములోనే నిరూపించి 

యున్నాను. ఛాందోగ్యోపనిషత్తు నందును (8: 15. 1) నీ యర్థమే 

(పతిపొద్యమగుటచే: దుదకు “* గురునియొద్ద యధ్యయనము: జేసి 

యనంతరము కుటుంబములో నుండి, ధర్మముతో నడుచు జాని 

[(బహ్మలోకమును బొందును. మరలరాండు” అని స్పష్టముగం జెప్పు 

బడినది. మటియు శైత్తిరీయ శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తుల యందున్న 
యీ యర్థము కలిగిన వాక్యములు “పైన జెప్పుయుడినవి (జై, 1.9 

మణియు శ్వే. 6.శ్ర. ఇంతియె కాళ యుపనిషత్తులలో నెవ రెవ 
రితరునకు (బ్రహ్మజ్ఞానము నుపదేశించిరో వారు గాసి లేక, (బహ్మ 

జ్ఞానము నొందినవారికి శిష్యులు గాని యాజ జ్ఞవల్ల్యులవలె నెవ్వరును 

కర్మత్యాగపూర్వకమగు సన్యాసమును పుచ్చుకొనినటుల స్పష్టముగ( 

గన్పట్టదు. అదియునుం గాక వారు గృహస్థాశ్రమమునందే యుండి 

రని వారిచరితనుబట్టి కన్ఫట్టుచున్న ది, కావున నన్ని యుపనిషత్ర్తులును 

సన్నాసపరములు గాపనీయు, గొన్నింటిలో సన్నాసకర్మ యోగ 

- ములయొక్క వికల్పమును, మజికొన్నిటిలో జ్ఞానకర్మయోగముల 

సముచ్చయమును (బతిపాదింపంబడినవనియు. జెప్పవలసీవచ్చును; 

కాని యుపనిషత్తులమి(ద నున్న సాం,పదాయిక భాష్యములలో నీ 
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భేదమును జెప్పక సర్వోపనిషత్తులు నొక యర్థమే కలవి యనియు 
చెప్పుచున్నారు. కావున సాంప్రదాయిక టీకాకారులయొక్క చేతులలో 

గీతలకు నుపనిషత్తులకు నొక యవస్థ (ప్రొప్తమయినది. అనంగా 

గీతలలోనున్న కొన్ని శ్లోకములకువలె; నుపనిషత్తులలోనున్న కొన్ని 

మంతములకును నీ భాష్యకారులు బలాత్కారముగ6 దమ తమ 

మతమున కనుకూలమగు నర్థము. జేయుటకు నారంభించిరి యని 

సారాంశము. 

ఈ శావాస్యోపనిషత్తు నుదాహరణముగం గైకొనుము. ఈ 

యుపనిషత్తు చిన్నది. పదునెనిమిది శ్లోకములు మా|తమే కలిగిన 

డైనను నితరోపనిషత్తులకంటె నధికమైన యోగ్యత గలదని చెప్పు 

చున్నారు. కారణ మేమియన: ఈ యుపనిషత్తు వాజసనేయ సంహిత 

యందుమ్మాతమే చెప్పబడినది. ఇతరోపనిషత్తు లారణ్యకగంథము 
నందు చెప్ప(బడియున్న వి; మటీయు సంహితకంకు (బాహ్మణమును, 

(బాహ్మణముకంకు యారణ్యక్యగంథము నుత్తరోత్తరముగ తగు. 

(పొమాణ్యము గలవను విషయము నందటు నొప్పుకొందురు. ఈ 

శావాస్యోపనిషత్తంతయు (అనయా; ఆరంభము మొదలు తుదవజ 

కును) జ్ఞానకర్మసముచ్చయాత్మకముగనే యున్నది. _దీనియందలి 

మొదటిమంతమున (శ్లోకము నందు) “జగత్తునం దున్నదంతయు నీశా 
వాస్యము._అనయగా: పరమెశ్వరాధిష్టితము అని తెలిసికొనవలయును” 

అని చెప్పి రెండవ మం|తమునందే యావజ్జీవము నూజువత్సరములు 

నిషమ్కూమకర్మలను జేయుచునే యుండవలయునని యిచ్చగింపనల 

యును” అని స్పష్టము గనే యున్నది. వేదాంతసూతములందు కర్మ 

యోగమును వివేచన చేయవలసిన సమయము వచ్చినప్పుడు నితర 

గ్రంథముల యందును నీశావాస్యమునందున్న యీ వచనములు 

జ్ఞానకర్మసముచ్చయ పక్షమునకు సమర్థకము లని |వాయ(బడినది; 

కాని యీశావాస్యోపనిష త్రంతమాతముచే( బూర్లము కానేరదు. 
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రెండవ మం|కములో( జేప్పుడిన యీ నీధానమును సమర్గించు 

నిమిత్తమై మొదట నవిద్యను (అనయా: కర్మను, పిదప విద్యను 

(అనలా; జ్ఞానమును వివేచించుటకు నారంభీంచి తొమ్మిదియవ 

మం తమునందు అవిద్యనే (అనయా: కర్మనే) 'సేవించువార లంధ 

కారమున | పవేశించెదరు; కేవల విద్యయందు (అన(గాః (బహ్మజ్ఞాన 

మునందు మ్మాతమే) నుగ్ను లయినవారు విశేషముగ నంధకారము 

లో; బడుదురు” అని చెప్పబడినది. కేవల మవిద్య(కర్మ), "కేవలము 

విద్య (జ్ఞానము యను వీనియొక్ల (పత్యీకత్వము న్యూనత. జూపిం 

చిన పిదప బదునొకండవ మం్యతమునందు [కింద చెప్పుంబడినటుల 

“విద్యా౭.విద్య* లను నీ రెండింటికిని సముచ్చయముయొక్క యావ 

శ్యకత చెప్పుయడినది.__ 

విద్యాం చావిద్యాం చ యస్త ద్వేదోభయం సహ, 

అవిద్యయా మృత్యుం తీరా విద్యయాఒమృత మశ్న తే. 

= విద్యయు (జ్ఞానము నవిద్యయు (కర్మము ఒకదానితో నొకటి 

కలిసియున్న వి యని తెలిసికొనినవారు, అవిద్యచేత (అనలా; కర్మ 

చేత మృత్యువును (అనయా: నాశవంతమైన (ప్రపంచము యొక్క 

మాయాసృష్టిని) దా;టిి విద్యచే (అనంగా: (బహ్మజ్ఞానముచే) నమృ 

తత్వము నొందుచున్నారు అని యీ మం[తమునకు స్పష్టము, సర 

ళము నగు నర్భము. మజియు నా యర్గముననే విద్యకు * సంభూతి ? 

యనియు, (అనయా: జగత్తుయొక్క యాదికారణ నునియు) దొని 

కంఠ భిన్నమైన యవిద్యకు “అసంభూతి యనియు, లేక, “వినాశ 
మనియు మణి యొక పేరు “పెట్టి, పిదప నున్న మూండు మం్యతము 
లలో నిదియే. మరల జెప్పడినది (కశ. 12.14). దీనివలన 
మొత్తము'పై నీశావాస్యోపనిషత్తు విద్యను, నవిద్యను నొక కాలము 
నందే (ఉభయం సహ సముచ్చయమును |బతిపాదించు నని వ్యక్త 

మగుచున్నది, మం తమునందున్స *విద్యాఒవిద్యా' శబ్దమువలెనే 
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మృత్యువు, అమృతము అను శబ్దములును పరస్పర విరుద్ధములుగ 
నున్నవి, వీనిలో నమృత మనంగా : అవినాళిబహ్మ మను నర్థము 

స్పష్టముగ నున్నది. కావున తద్విరుద్ధమయిన మృత్యుశబ్దముచే నశ్వ 

రమైన మృత్యులోకము, లేక, యిహలోకముయొక్క సంసార మని 

యర్థము నిష్పన్న మగును; మజీయు నీ యర్ధమునందే యీ రెండు 
శబ్దము లును బుగ్వేదమునందలి నాసదీయసూక్తమునం దున్నవి 

(బు. 10.129.2). విద్యాదిశబ్టముల కీ సరళమైన యర్థమును (గ్రహం 
తుమేని విద్య=జ్ఞానము, అవిద్య _=కర్మము, అమృతము=(బహ్మము, 

మృత్యువు =మృత్యులో కము నని తెలిసికొందుము. ఈశావాస్యమం 

దున్న “పెం జెప్పణుడిన, పదునొకండవ మం|తముయొక్ష యర్లమును 

చేయ నారంభింతు మేని యీ నముంతముయొక్క [పథ మచరణము 

నందు, విద్యావిద్యలకు నేకకాలీన సముచ్చయము (అనంగా ఎప్పుడు 

నవి రెండును కలసియే యుండు ననుట) వర్షింపయడియుండుటచే, 

నా విధానమునే బలపఅజచుటకొజకు, రెండవ చరణమునందు నీ 

రెంటిలో నొక్షొక్కదాని కేమి ఫల మున్నదియు వేఠ్వేణుగం జెప్పం 
బడినదని మొదట: గన్పట్టును. ఈశావాస్యోపనిషత్తునకు నీ రెండు 

ఫలములు నిష్టములుగానే యున్నవి, కావుననే జ్ఞానకర్మ లను నీరెం 

టికి నేక కాలీనమయిన సముచ్చయ మో యుపనిషత్తునందు |పతిపా 
దింప బడినది, న్ఫుత్యులోక మను (పపంచమును బాగుగ నడిపించు 

టయు, దాని నిష్పతిబంధముగ దాంటటుటయు నను నీ రెంటికిని, 

లోకసం గహ నుని గీతలయందు పేరిడం బడినది. మోక్షమును సం 

పాదించుకొనుట యనునది మనుజునకు కర్తవ్య మనుమాట సత్యమే; 
కాని యా ముకి, నొందుటవలెనే యతనికి లోకసంగహము చేయు 
టయు నావశ్యక మయినందున, జ్ఞాని యీ లోకసం గహ కారకము 

లగు కర్మలను వదలకూడదని గీతల సిద్ధాంతము; మజీయు నీ సిద్ధాం 

తమే శబ్దభేదముచే “ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్హ్వా విద్యయాఒమ్మృత 

మశ్ను తే” అను పై మంత మునందున్నది, గీత యుపనిషత్తుల ననుస 



188 గీతారహస్యము 

రించి యుండుటయే కాక్క యీళావాస్యోపనిషత్తునందు స్పష్టముగ 

వర్ణింపయడిన యర్థమే గీతలయందు సవిస్తరముగ [పతిపాదింప(బడిన 
దని దీనింబట్టి కాన్పించునని సారాంశము, ఈశావాస్యోపనిషత్తు 
గల వాజసనేయసంహితయండదే శతపథ్మబాహ్మణ మొక భాగము. 

మజియు నా శతపథ బాహణముయొక్క యారణ్యకమునందు బృహ 
ఆ 

దారణ్యకోపనిషత్తు కలదు. కావున దానితో “కేవల విద్యయందు 

((బహ్మజ్ఞానమునందు) మగ్నులైనవారు విశేషమైన యంధకారములో 

(బవేశింతురు” అని యీశావాస్యోపనిషత్తు నందలి తొమ్మిదవమం్యత 

మక్షరములతో సైతము స్వీకరింపయిడినది (బృ, 4.4.10). ఈ బృహ 

దారణ్యకోపనిషత్తునందే జనకునికథ యున్నది. మజియు నా జనకుని 

దృష్రాంతమే కర్మ యో గసమర్గనార్గమై భగవంతునిచే గీతలలో వక్కా 
అపి (1 థ్ ఫర 

ణింప(యుడియె (A, 8.20). దీనివలన నీశావాస్యమునకును, భగవద్గీత 

యందున్న కర్శయోగమునకును వూర్వమునందు నేను నిర్మించిన 

సంబంధమే యధికద్భఢముగను నిస్సంశయము గను సిద్ధమగును. 

కాని యన్ని యుపనిషత్తులలోను మోక్షప్రాప్తి కి నొక్కమార్గమే 
(పతిపాద్య మనియు, నదియు వైరాగ్యము, కన సన్న్యాసముతో 

కూడుకొని యున్న దనియు, నుపనిషత్తులలో రెండు మార్గములు చెప్పు 

టకు వీలులే దనియు జెప్పునట్టి సాం పదాయికులు దమ సిద్ధాంత 

మున కనుకూలమగుటకై యీశావాస్యోపనిషత్తులో నున్న స్పష్టార్ధ 

కము లైన మంత్రములకు, బలాత్కారముగ మణియొక యర్థమును 
జెప్పవలసినవా రగుదురు. అట్టు చేయనియెడల నీ సం్య్రపదోయమున 

కొ మం్యతము |పతికూల మగును. అది యట్లగుట వారి కష్టము కాదు, 

కావుననే వదునొకండవ మంత్రమును వ్యాఖ్యానము; జేయుచు శ్రీ 

శంకరా చార్యులు దమ భాష్యమునందు “విద్యా” శబ్దమునకు జ్ఞానమని 

యర్థము చెప్పక యుపాసన యని యర్థము చెప్పిరి. “విద్యా "శబ్దము 

నకు నుపాసన యని యర్థము( జెప్పుటకు వీలులేకపో లేదు. శాండిల్య 
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విద్య మొదలగు వానియందు దానికి నుపొసన యని యర్థము వివ 

శీత మయియున్నది; కాని యది ము ఖ్యార్థము కానేరదు. శ్రీశంకరా 

చార్యులవారి కీ యర్థము తెలియక కాని తోంపక కాని యుండ లేదు. 

అట్టు తోంచుటకు వీలును లేకపోలేదు, “విద్యయా విందతే౭..మృ తం” 

(కేన, 2a 12), లేక, “ప్రాణ స్యాధ్యాత్మం విజ్ఞాయామృత మశ్ను తే” 

(ప్రశ్న. 8.12) అని యితరములగు నుపనిషత్తులలో సైత మో యర్థ 

మున నీ పదము లున్నవి, మై త్వుపనిషత్తుయొక్క యేడవ్యపపాఠక్ 

మునందు “విద్యాం చావిద్యాం చ” అని పూర్వోదాహృ తమైన యీశా 

వాస్యమునందలి పదునొళండవ మంత మీ యక్షరములతో సైతము 

(గహింపంబడియున్నది, దానిని సంబంధించియే దానికంతె పూర్వము 

నందున్న కఠోపనిషత్తు 2.4. కఠ. 2.5 నందు నీ మంతము లున్నవి, 

అనలా; ఈ మూడు మంత్రము లొక్కచోట నొకదాని వెంబడి 

నొకటి చెప్పంబడియున్నవని యర్థము. వానిలో మధ్యమంత మోశా 

వాస్యము లోనిది. మణియు దానియందును “విద్యా” శబ్బమున్నది. | 

కావున కఠోప నిషత్తునందు విద్యాశబ్రమున కున్న యర్ధమే (అనయా: 

జాన మను నర్ధమ యీశావాస్యమునందును స్వీకరింపంబడిన దని 

మై[త్యుపనిషత్తుయుక్క యభ్మిపాయమైనట్లు స్పష్టమగుచున్నది. కాని 
యీశావాస్యము పై నున్న శాంకరభాష్యములో “విద్య” యనంగా 

అత్మజ్ఞాన మనియు, “అమృతి మనంగా మోక్ష మనియు నీ రెండు 

శబ్దములకు చేయబడిన యర్థమే యీశావాస్యమునందలి పదునొకం 

డవ మం|తమున (గహొంప(బడిన యెడల, జ్ఞానము (విద్య) మజీయు 

కర్మము (అవిద్య) అను వానియొక్క సముచ్చయ మో యుపనిషత్తు 

లలో వర్ణింపంబడినదని చెప్పవలనివచ్చును; మజియు నే హేతువుచే 

నీ సముచ్చయ మే (మి శణము) న్యాయ్యమును యుక్తమును కానే 

రదో యా హేతువుచేతనే విద్య యనంగా దేవతోపాసన యనియు, 

అమృత మనంగా దేవలోక మనియు, గౌ ణార్థమే యిక్కడ నెజుంగ 

వలయును” అని చెప్పంబడినది. మణియు “జ్ఞానము కలిగిన పిదప 
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సన్న్యాసము. గై కొనవలయును. కర్మలు చేయ(గూడదు; కారణమేమి 

యన; జ్ఞానకర్మలయొక్క సముచ్చయ (మి్రణ) మెప్పుడును. న్యా 

య్యము కాదు అను శాంకరసం|పదాయముయొక్క ముఖ్యసిద్ధాంత 

మునకు విరుద్ధముగ నీశావాస్యమునందున్న మంత ముండకూడ 

దనియు, కావుననే విద్యాశబ్బము నకు గౌణార్థమును స్వీకరించి సర్వ 

(శుతివచనములకు తమ సంపదాయానుసారముగ నేక వాక్యతను 

జేయుటకొటికు శాంకరభాష్యమునం దీశావాస్యముయొక్క పదునొ 
కండవ మంత్రమునకు పెనచెప్పిన తీరున నర్థము చయంబడినదనియు 

స్పష్టమగుచునే యున్నది” యని సారాంశము. మజియు సాం|పదా 

యక దృష్టితో జూచితి మేని యీ యర్థము మహాత్త్వము గలదియె 
కాక యావశ్యకమునునయి యున్నది, కాని “అన్ని యుపనిషత్తులలోను 

నొక యర్ధమే (పతిపాదింప(బడి యుండవలయును. రెండు మార్గము 

లును |శుతి పతిపాదితము లగుటకు వీలు లేదను నీ మూలసిద్ధాం 
తము నొప్పుకొనని వారికి పె మం[తమునందున్న “విద్యా? శబ్దము 

యొక్కయు “అమృతి శబ్బముయొక్కయు నర్థమును మార్చుటకు 

నేమియు కారణము లేదు. పరబహ్మము “ఏక మే వాద్వితీయం* 

అని సమ్మతమయినను దాని ' నెటుంగు నుపాయ మొక్కటికంళు 

నెక్కువగ నుండకూడదని సిద్ధము కానేరదు. ఒకే మేడపై 'కెక్తుటకు 
రెండు సోపానమార్లములు గాని లేక, యొక గామమును జేరుటకు 
రెండు మార్గములు గాని యుండందగియున్నటులే, మోక్షప్రాప్తి కుపా 

యలును ననేకము లుండవచ్చును. మణియు నీ యభిప్రాయముచేతనే 

ఈ లోకేఒస్మిన్ ద్వివిధా నిష్టా ప యని భగ వద్గీతయందు స్పష్టముగ6 

జెప్పబడినది. రెండు నిష్ట లుండ వచ్చునని యొప్పుకొనిన పిదప 

కొన్ని యుపనిషత్తులలో( గేవల జ్ఞాననిష్టయును, కొన్నియుపనిషత్తు 
లలో జ్ఞానకర్మ సముచ్చయ (మిశణము) మను నిష్టయును వర్ణింపం 
బడుట యశక్యము కాదు. అనంగా: జ్ఞాననిష్టలో విరోధము వచ్చు 

నని యీశావాస్యోపనిషత్తున నున్న శబ్బ్దములకు సరళమును, సామా 
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ఉకమును, స్పష్టమునైన యర్థమును వదలుటకు నేమియు కారణము 

లేదు. శ్రీ మచ్భంకరాచార్యులవారియొక్క కటాక్షము సరళమైన 

యర్థముకంకు, సన్న్యాసనిష్టాపరమగు నేకవాక్యత వైపునకే విశేష 

గ |పసరించినదని చెప్పుటకు మజ్రియొక కారణమును గలదు, 

వ. శాంకరభాష్యములో (తై. 2. 11) “అవిద్య 

యా మృత్యుం తీర్యా విద్యయా౭ మృత మశ్నుతే” అని యకా వానో 

మం్యతమం దున్న యీ భాగమే (వాయంబడీనది, దానికి సంబం 

ధించియే “తపసా కల్మషం హాన్ని, విద్యయా౭ మృత మళశ్నుతే ౫ 

అని మనువచనము (మను, 12. 101) చూపింపయిడినది; మజియు 

సీ రెండు వచనములందున్న “విద్యా! శబ్దమునకు నొక్క యర్థమే 

(అనయా? | బహ్నజూాన మను ముఖ్యారమే, యాచార్యులవారిచే 

[టం యాచార్యుల భో “తర్వా దాటి » 

యను పదమువలన మృత్యులోకమును తరించుట యను [కియ 
పూర్ణమైన పిదప (ఒక కాలముననే కాదు) విద్యచే నమృతత్వము 
[పొప్త మగుట యను (కియసంఘటిల్లు నని చెప్పుదురు; కాని యీ 

యర్థము “ఉభయం సహా” అను పూర్వార్థమం దున్న శబ్దమునకు 

విరుద్ధ నుగునని చెప్పనక్కజ లేదు. మజియు తజచుగ నీ కారణము 

చేతనే యీశావాస్యమునం దున్న శాంకరభాష్యములో నీ యర్థమును 

పదలి యుండవలయునని కాన్సించుచున్న ది. ఎటులయినీ నుండ 

నిమ్ము; ఈశావాస్యమునందున్న పదునొకండవ మంతమునకు శాం 

కరభాష్యమునందు వేజుగ వ్యాఖ్యానము జేయుటకు6 కారణ మేమైన 

నుండుననియు (సిందువలన స్పష్టమగును. ఈ కారణము సొంప 

దాయికమై యున్నది; మజీయు భాష్యకారులు సాంప్రదాయిక 

దృష్టిని (గ్రహింపక, పోయిరేని యీ భాష్యములందున్న వ్యాఖ్యానము 

మాన్యము కాదు. శ్రీమచ్చంకరాచార్యులవంటి యలెకికజ్ఞానిచేం (తి 

పాదింపంబడిన యర్థమును, సాధ్యమైనంతవజికు వదలకుండుట 

యును మాకు సమ్మతమే; కాని సాంపపదాయికదృష్టిని వదలినప్పుడు 
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మా|తము వారి యర్థమును వదలక తప్పదు. మణియు నీ హేతువు 

చేతనే, మాకంకు పూర్వమునందు సైత మోశావాస్యమునందున్న 

మంత్రములకు శాంకరభాష్యముకంతె వేజుగనే (అనయా: నేను 

చెప్పియుండు తీరుననే) యితర భాష్యకారులు నర్థము. జేనీయున్నారు. 

. ఉదాహరణము_ వాజసనేయ సంహిత పై (అనంగా: ఈశావాస్యోపని 

షత్తుపై) ఉవటాచార్యులవా రొనర్చిన భాష్యమునందున్న “విద్యాం 

చావిద్యాం చ” అను మం|తముయొక్క వ్యాఖ్యానమున *విడ్య' 

యన నాత్మజ్ఞాన మనియు “అవిద్య? యన గర్మ మనియు నీ రెంటి 

యొక్క యేకీకరణముచేతనే యమృత మనంగా మోక్షము లభించు 

ననియు నున్నది; మజియు ననంతాచార్యులచే నీ యుపనిషత్తుపై 

చేయబడిన భాష్యములో నీ జ్ఞానకర్మసముచ్చయా (మి శ్రణముత్మక 

మైన యర్థముండుటయే గాక్క తుదకు “ఈ నుం్యతనిద్ధాంతమును, 

“ యత్సాంఖై $ః (ప్రాప్యతే ని స్తానం తద్యోగై రపి గమ్యతే *” (A. ap ల 

యను గీతాపచనము నందున్న యర్థమును నొకటియే గాన నీ గీతా 

శ్రోకమునందున్న * సాంఖ్యయోగ 'శబ్దములను క్రమముగ జ్ఞానము 

నకును కర్మమునకును వాచకము లగు ననియు స్పష్టముగ (వాయ 

బడినది.* అటులే యాజ్ఞ వల్య్య స్మృతిమోంద నున్న(యా, +8.57,205) 

* ఈశావాస్యోపనిషత్తు నకున్న యీ భాష్యములన్నియు పునహాలో నున్న 

యానందా శమ ము[దాశాలలో ము| దింపంబడిన యీశావాస్య్యో పనిషత్సు స్తకము 

నం జేర్పంబడినవి. యాజ్ఞవల్క్య స్మ ఫతికిల. గల యపరార్కులవారి వ్యాఖ్యయు 

నొ యానందాా శమముననే ముద్రింపంబడినది |ప్రొ. మాక్సుమూలరుబే జేయ 
దిడిన యపనిషద్భాషాంతరీకరణమున నీళావాన్యమునకు శాంకర భాష్యానుసారము 
గం జేయయిడలేదు దీనికి కారణము నతడు తన భాషాన్న రీకరణ (గంథముననే 

చివర చెప్పెను (Sacred Books of the East Series Vol. ఓ pp. 314-320), 
అనంకాచార్యుల భాష్యము మాక్సమూలరునకు సిద్ధింపలేదు, మజియు కాంకర 
భాష్యమునం దీ మంతములకు వేజగు నర్థ మేల “ేయంబడినది యని యతనికి( 
దెలిసినట్లు కన్పట్టదు. 
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టీకలో నపరా ర్ర దేవుడును నీశావాస్యము యొక్క పదునొకండవ 
మం|తమును గైకొని యనంతాచార్యుల వలెనే జ్ఞానకర్మసముచ్చ 

యాత్మకమైన యర్థమును జెప్పెను. ఈ కారణములనుబట్టి యీశా 

వాస్యోపనిషత్తునందున్న మం[తమునకు శాంకర భాష్యము కం'టె నే 

అగు నర్భమును నే నిందు [కొత్తగ నిప్పుడు చేయలేదని చదువరు 
లెజుంగోదురు గాక, 

ఈశావాస్యోపనిషత్తు నందున్న మం[తముల సంబంధములోనే 
యీ విచారణ జరిగినది. ఇప్పుడు శాంకరభాష్యము నందున్న “తపసా 

కల్మషం హాన్ని విద్యయాఒమృత మశ్ను తే” యను మనువచనమును 

కొంత విచారింతము, మనున్మృతియొక్క పం(డెండవ యధ్యాయ 

మున నీ శ్లోకము 104 వదియై యున్నది. ఆ |పకరణము చెదికకర్మ 
యోగ సంబంధమైనదని మను 12. 86 శ్లోకమునుబట్టి కన్చట్టును. 
కర్మయోగముయొక్క యీ వివేచన జరుగుచుండంగా 

తపో విద్యా చ విస్రస్య న్మిశేయసకరం పరమ్, 

తపసా కల్మషం హంతి విద్యయాఒమృత మవ్నతే, 
న తపస్సును (చ) విద్యయు ననునవి (అనంగా; రెండును) (బాహా 

ణునకు నుత్రమములైన మోక్షసాధనములుగ నున్నవి అని మొదటే 

. చరణములోం జెప్పీ “వానిలో? (బతిదానికి నుపయోగ మేమియో తెలు 
వుటకు “ తవస్సుచే దోషములు నళిచినందున విద్యచే నమృతము 
(అనయా: మోక్షము) లభించును '' అని రండవ చరణములో, జెప్ప 

బడినది. ఇందువలన జ్ఞానసముచ్చయమే (మ్మిశణమే) యిచ్చో మను 

వున కష్టము గావున వీశావాస్యమునందలి పదునొకండవ మం[తము 

యొక యర్థమే మనువుచే నీ శ్రోోమునందు వర్ణి ౦పంబడినదని స్పష్ట 

మగును, ఈ యర్థమే హారీతస్మృతియందున్న వచనములను బట్టి 

యధికముగ దృఢ మగును. థః హారీతస్మృతి స్వతం|తముగనే యుప 
శ గీ, 1-13 
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లబ్ధమైనది. ఇంతియ కాక నృసింహపురాణమునందును (నృ. పు. 

అ.5761; 61.811 చూడు చెప్పబడినది. హారీతన్మృతియందు 
(79.11) జ్ఞానసముచ్చయ సంబంధము లో నీ క్రింద వాయయుడిన 

శ్లోకము లున్న వి. 

యథాఒశ్వా రథహీనా శ్చ రథా శ్చాశ్టై్వై ర్వినా యథా, 

ఏవం తపశ్చ విద్యా చ ఉభా వపి తసస్వినమ్. 

యథాన్నం మధుసంయుక్తం మధు చాన్నేన సంయుతమ్, 

ఏవం తవశ్చ విద్యా చ సంయుక్తం భేషజం మహత్, 

ద్వాభ్యా మేవ హి పక్షాభ్యాం యథా వై వక్షిణాం గతిః, 

తథైవ జ్ఞానకర్యాభ్యాం [పొవ్యతే (బహ్మ శాశ్వతమ్. 

=. వీ రీతిగ రథము లేనిది యశ్వములును, అశ్వములు లేనిది రథ 

మును (నడువవో) తపస్వియొక్క తపస్సును విద్యయు -నను రెంటి 

స్థితియు నటులే యున్నది. ఏ రీతిగ,నన్నము మధువుతో సంయుక్త 
మైనదో, మధువు నన్నముతో సం, యుక్త మయినదో యా రీతిగనే 

తపస్సును విద్యయు సంయుక్ల్షము లగునేని యొక గొప్ప యౌాషధ 

మగును, ఏరీతిగ పక్షులయొక్క గతి రెండు జెక్కలయొక్క సం 

బంధముచే( గలుగునో యా రీతిగనే జ్ఞానకర్మలచేత శాశ్వతమగు 
(బ్రహ్మమును పొందును... హారీతస్మృతీయందును యీ వచనములు, 

వృద్ధాతేయస్మృతియందలి రెండవ యధ్యాయమునందు నున్నవి. 

ఈ వచనములం బట్టియు; విశేషముగ వానిలో నున్న దృష్టాంతము 

లం బట్టియు మనుస్మృతియందున్న వచనములకు నేమి యర్గము 

జేయవలయునో స్పష్ట మగును. చాతుర్వర్యముయొక్క కర్మకు తప 

శృబ్దార్ధములోనే సమావేశము, జేయుట మనువున కిష్ట మని పూర్వము 

నందే జెప్పంబడినది (మను. 11.5830; మణియు త్రై “తిరీయోపనిషత్తు 
నందు “తపస్సు, స్వాధ్యాయ|పవచనము ” మొదలగునవి యాచ 
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రింపవలయు నని (కై. 1.8) చెప్పుటయు, జ్ఞానకర్మ సముచ్చయపక్ష 

మునే స్వీకరించి చెప్పంబడినదని యిప్పుడు స్పష్ట మగును యోగ 

వాసిష్టముయొక్క తాత్పర్య మంతయు నిదియే యగును. కొరణ మే 

మన: ఈగంథశారంభమున “మోక్షముయొక్క ప్రాప్తి కేవల జ్ఞానము 

చేతనా? కేవల కర్మచేతనా? లేక్క యీ రెంటియొక్క సముచ్చ 

యము చేశనా? అ నిర్ణయమును నాకుం జెప్పు” మని సుతీక్టుం డడి 

గెను. మటియు దానికి సమాధానము జెప్పుచు హారీతస్మ తియందు 
పక్షీజెక్కలను దృష్టాంత మిచ్చి “అకాశమునందున్న పక్తులగతి యే 

రీతిని రెండుఖెక్కలచే నగునో యా రీతిని జ్ఞానకర్శ్మల రెండింటిచేతను 

మోక్షప్రాప్తి యగును. కేవల మొక్క దానిచేతనే [పాపి లే” దని 
మొదట. జెప్పి పిదప నా యర్థమును సవిస్త రముగ సిద్ధింప(జేసి 

చూపించుట'కైె యోగవాసిష్ట (గంధ మంతయు. జెప్పయుడినది 

(యాగ. 1.1.8.9 క్రి. అటులే ముఖ్యకథలయందు వసిష్టుండు రాము 

నకు “జీవన్ముక్తునివలె బుద్ధిని శుద్ధముగ నుంచి నీ వన్నివ్యవ హారము 

లను జేయుము” (యోగ, 5.18.17-26) అనియు “కర్మలను ద్యజిం 

చుట యామరణాంతము యుక్తము గామిచే (యా. 6; ఊఉ చతర 

స్వధర్మానుసారమైన రాజ్యమును పాలించుము” (యో. ల్. లీ. 54 

మజియు 6; ఉ. 2.18.50) అనియు నాయా స్థలములయందు మరల 

మరల నుపదేశించెను. |గంథముయుక్క యుపసంహారమును, 

శ్రీరామచంద్రుండు పిదప జేసిన కార్యములును నా రీతిగనే యున్నవి; 

కాని యోగవాసిష్టముపై టీక [వాసినవారు సన్నా్యాసమార్లీయులై 

యుండుటచే పక్షియొక్క 'రెండుజెక్కల యుపమానము స్పష్టముగ 

నున్నను “జ్ఞానకర్మలు రెండు నేకకాలమున విపొతములు కావు” అని 

తుదకు యుక్తి చెప్పిరి; కాని యీ యర్థము బలాత్క్మారముగ వచ్చి 

నదియు, కష్ట నుయినదియు, సాం పదాయికముగ నున్నదనియు 

నను విషయము టీక లేని మూల గంథమును జదివిన వారికందజికును 
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స్పష్టముగం దెలియును. యోగవాసిష్టమువలె, గురుజ్ఞానవాసిష్టతత్మ్వ 

సారాయణ మను [గంథము చెన్నపురీరాష్ట్ర మున. (బసిద్ధముగను 

న్నది. దానిలో జ్ఞానకాండ మనియు, ఉసాసనాకాండ మనియు, కర్మ 

కాండ మనియు కూడు భాగము లున్నవి, ఈ గంథము లోకు 

లెన్నునంత (ప్రాచీన మయినదిగం గన్పట్టదని మేము పూర్వముననే 

చెప్పియున్నాము; కాని యది |పాచీనము కొకపోయినను, జ్ఞానకర్శ 

సముచ్చయమే దానియందు |పతిపాదిత మగుటచే నీ _పదేశమున 

దాని నుళ్లేఖించుట యావశ్యకమైనది, దీనియందలి వేదాంత మద్వ్వై 

తము, “దీనికి నిష్కామకర్మపై విశేషకటాక్షమున్నందున దీనియం 

దున్న సం|పదాయము శ్రీశంకరాచార్యులవారి సం పదాయముకంటె 

వేజుగను, స్వతం తముగ నున్నదని చెప్పుటకు నభ్యంతర మేమియు 

నుండదు, ఈ సంపదాయమునకు చెన్నపురి (మ్మదాసు) (పొంత 
మున “అనుభవాదై తము” అని పీరు. మజియు విషయముం బట్టి 

చూచితిమేని గితలయం దున్న కర్మయోగమున కిది యొక | పతిబింబ 

మని తోంచును. అయినను కేవల భగవర్గీతాధారము చేతనే యాసం 

(పదాయమును సిద్ధపజుపక మొత్తముపై 118 యుపనిషత్తులలో నొ 

- యర్థమే సిద్ధమగునని దానియందు జెప్పంబడియున్నది. మజియు 

రామగీతయు, సూర్యగితయు నను రెండు |కొత్తగీతలు సైతము దిని 

యం దున్నవి. అదై్వైతమతమును స్వీకరించుట యనంగా కర్న 

సన్న్యాసపక్షమునే స్వీకరించుట యని యనేకు లెన్నుకొను విషయ 
మో [గంథమువలన తిరస్కరింప(బడును. అటులే సంహిత, బాహా 

ణము, ఉపనిషత్తులు, ధర్మసూూతములు,. మనుయాజ్ఞ వల్క్య స్మృతులు, 

మహాభారతము, భగవద్గీత, యోగవాసిష్టము, తుదకు తత్త్వ్వసారా 

యణము మొదలగు |గంథములయందు (పతిపాదింపంబడిన నిమ్రైామ 

కర్మయోగము, (శుతిస్మృతి (పతిపాదితము కాదనియు, కేవల 

సన్న్యాసమే |శుతిస్మృతి |పతిపాదిశముగ నున్నదనియు . చెప్పుట 
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సైతము సర్వాంశముల యందు నిర్మూలముగ నున్నదని పెన చెప్పిన 

యాధారములవలన నిప్పుడు స్పష్ట మగును. 

అట్టుండ నిమ్ము; మృత్యులోకము యొక్క వ్యవహారము నడి 
పించుట, "క, లో కస్తం గహోర్థమై యథాధికారముగ నిష్రామకర్మల 

నాచరించుట, మోక్ష్యపాప్తికై జ్ఞానము సంపాదించుట యను నీ రెం 

టికి నొక్కుసమయమున సముచ్చయము (మ్మిశణము) ను జేయు 

టయు, లేక, ాప్రోదిక “రివదినకేసరి” యను వారిచే 

వర్ణి ంప(బడినటుల __ 

(ప్రపంచ సాధుని పరమార్దా చా లావో జ్యానే( శేలా, 

తో నర భలా భలా రే భలా భలా,. 

-- ఎవండు ప్రపంచమును సాధించి పరమార్థమును సైతము సాధిం 
చునో వాండే యుత్తము(డు అను నీ యర్ధమే గీతలయందు. |పతిపా 
ధ్యమై యున్నది. ఈ కర్మయోగ మార్గము చిరకాలమునుండి [పవ 

ర్రిలుచున్నదియు, జనకాదులచే నాచరింపృబడినదియునై. యున్నది. 

మజియు భగవంతుండు దానియొక్క యధిక [ప్రబారమును పునరు 

బ్లేవనమును జేనియుండుటచే దానినే భాగవతధర్మము లని చెప్పుచు 

న్నారు. ఈ మొదలగు విషయము లీ రీతిగ సిద్ధించిన పిదప నీ మార్గ. 
మునందు జ్ఞానులు తమ పరమార్థముతో( దమ |పపంచము నే రీతిగ 
నడిపింతురో చూచుటయు లోకసంగ్రహదృష్టిచే నావశ్యకమయి 

యున్నది; కాని యీ |పకరణము మిక్కిలి గొప్పది యైనందున దాని 

స్పష్టీకరణమును తర్వాతి పకరణములో చేయుదము. 

ఇది సన్నా్యాసము-కర్మయోగము అను నేకాదశ [ప్రకరణము 



ద్వాదశ [వకరణవంం 

సెద్దావస్ట - వ్యవహారము 

సర్వేషాం య స్పుహృ న్నిత్యం సర్వేషాం చ హితే రతః, 

కర్మణా మనసా వాచా స ధర్మం వేద జాజలే, * 

. మ,భా.శాం. 281.9. 

(బ్రహ్మజ్ఞానము గలిగి బుద్ధి యత్యంతము సమము: నిష్టామము 

నయిన పిదప మనుష్యునకు నే వీధమగు కర్తవ్యము నవళిష్టమయి 

యుండదు, అందువలన క్షణభంగురమగు సంసారమందున్న దుఃఖ 

మయములు, శుష్కుములునగు వ్యవహారములను జ్ఞాని విరక్రిచే 

వూర్తిగ వదల వలయు నని చెప్పు నుతమునందలి పండితులకు కర్మ 

యోగము (అనంగా; గ్భహస్థా,శమమునందున్న వర్తన అనునది 

యొక విచారార్హమగు శాస్త్రముగ నున్నదని తోంయట యొప్పటికిని 

సంభవింపదు. సన్న్యాస్మాశమమున. |బవేశించుటకు సైతము చిత్త 

శుద్ధియు, జ్ఞానము నుండవలయును గాన, వారును, నంసారము 

జేయునప్పుడు చిత్త శుద్ధిని గలుగయేయు ధర్మముల నాచరింపవలయు 

నని యొప్పుకొందురు; కాని యెప్పుడైనను సంసారమునందే 
యెల్లప్పుడు నుండుట వెల్టితన మగుటచేం (బతి నునుజుండును 

శక్యమగునంత త్వరలో సన్న్యాసమును గైకొనుటయే జగత్తునందు. 
అతల లా అలర లాం దాం లా ల రాల లాం ల రరర నిండా లాల: 

* ఓజాజలీ: కర్మచేతమ, మనస్సుచేతను వాక్కుచేతను నందజీహితము 
నందు నొనక్తి గలవాడును, నందఅకు నెల్ల ప్పుడును స్నేహితు(డునై న వాండే 
ధర్మము నెలింగినవాండు (అని చెప్పవలయును). 
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పరమమగు కర్తవ్య మని యంగీకరింతు మేని కర్మయోగమునకు 
స్వతంతమగు మహిమ యుండనేరదు. కావున సంసారమెట్లు చేయ 
వలనీనదియు విచారింప నవసరమే లేదు. ఒకవేళ విచారించినను 

నాయా సందర్భముల కనుగుణ మగునట్లు స్వల్పముగ విచారించి 

మన్వాదిళాస్త్రకారులు సెస్పిన చతురాశమధర్మము లను సోపానముల 

మార్గమున పైపైకి బోవుచు శ్మీఘముగ సన్న్యాసమార్ల మను తుద 
మెట్టుపెకి6 బోవలయును. కావున గార్హస్థ్యథర్మమందలి ధర్మాధర్మ 

విచారరూపమగ్గు విషయమున సన్న్యాసమార్గమునందలి పండితులు 

విశేషముగ( [బ'వేళింపరు. సన్న్యాసమార్గమునకు( బురస్కర్తయగు 

శ్రీశంకరాచార్యులవారు తమ గీతాభాష్యమున గీతలలో నున్న కర్మ 

పరమగు వచనముల నుపేక్షించి కాని శేవలమని (పశంసాపరము 

(అర్ధవాదము) లని కల్పించికాని, కర్మసన్నా ్న కసధర్మమే గిత లన్నింటి 

ను |పతిపాద్యముగ నున్నదని, గీతల ఫలితార్థమును తుదకు నిర్గ 

యించుటకును, అనేకులగు టీశాకారులు నివృతి పరము (ఆనయ(గా; 

కేవల భక్తి పరము) గను, గేక్క పాతంజల యోగపరముగను నిర్ణ 

యించుటకును, ఈ మోక్షమార్గమునే భగవంతుడు రణభూమియందు. 

అర్జునునకు నువదేశించె నని "తమ తమ సం పదాయానుసారముగ 

గీతల రహస్యమును వర్గించుటకును, కారణ మిదియే, సన్న్యాస 

మార్గమునం దున్న యభ్యాత్మజ్ఞానము దోషశూన్య మైనది యగుటచే 

దానిమూలమున6 బొంద, దగు సామ్యబుద్ధి, లేక, నిష్కామావస్థ 

యనునది గీతలకు గ్రాహ్యాము, నమ్మతము నను విషయమున నెంత 
మాత్రమును సంశయము లేదు. అయినను మోక్ష పాప్రియగుట కె 
తుదకు కర్మను బొత్తిగ వదలవలయు నను సన్న్యాసమార్గముయొక్క 

మతము గీతలకు (గాహ్యము కామిచే [బవ్మాజ్ఞానముచే సిద్ధించు 

వెరాగ్యముతోడను, సమత్వము తోడను జ్ఞాని జ్ఞానము కలిగిన పిదప 

సైతము సర్వవ్యవహారముల. జ్రేయవలయు 'ననుట గితలయొక్క 
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విశేషసిద్ధాంతమని పూర్వ పకరణమున నేను సవిస్తరముగ నిరూపించి 
యున్నాను, జగత్తునందు జ్ఞానయుక మగు కర్మను వదలితి మేని 

జగత్తు (గుడ్డి దై నశించును. నుజీయు నీ తీరున నది నళింపకుండు 

నటుల సులలితముగ దాని [పవర్శింప( జేయవలయునని భగవంతుం 

డిష్టపడి యున్నా(డు. కావుననే జ్ఞానియు సకల|పాపంచిక' కర్మలను 

నిష్కామబుద్ధితో నొనర్చుచు సామాన్యజనులకు సద్వర్తన యను 
భారమును (పత్యక్షముగం జొపవలయును. వేయేల? ఈ మార్గమే 

మిక్కిలి |శేయస్కరముగను, (గాహ్యాముగ నున్నదని నుడివిన పిదప 

నిట్టి జ్ఞాని జగత్తునందున్న వ్యవహారముల నెట్టు చేయునని చూచుట 

యావశ్యకము. కారణ మేమియన : ఇట్టి జ్ఞానియొక్క వర్తనము 

(అనయా; లోకుల 'కతనిచే. జెప్పుబడిన విషయము (గంథమే 

యగుటచే నీ గంథము నత డెట్టు నడపించుచున్నా (డో చూచీతిమేని 

ధర్మాధర్మములు, కార్యాకార్యములు, లేక, కర్త వ్యాకర్శ వ్యములు, 

ననువాని నిర్ణ యించుటకు మనము శోధించుచున్న సాధనములును, 

యుక్తులును 'స్వయముగనే తెలియును. సన్న్యాసమార్గము కం'కె కర్మ 

యోగమార్గమందున్న విశేష మిదియే. ఏ పురుషుని యొక్క వ్యవసా 

యాత్మకబుద్ధి యింధద్రియని[గహముచే స్టిరమై “ సర్వభూతముల 

యందు నొకయాత్మయే * యను సామ్యముయొక్క పరిచయము 
చేసికొనుటకు సమర్థ మైనదో, వానియొక్క వాసనయు శుద్ధముగ 
నుండవలయును. మణియు వాసనాత్మకబుద్ధి యీ రీతిని శుద్ధము, 
సమము, నిర్మమము, పవితము నగునేని, యితని చేతినుండి యే 
పాపమును లేకయే మోక్ష పతిబంధకమగు కర్మయు సంఘటిల్లుటయే 

యశక్యమగును, కారణ మేమియన; మొదటవాసనయు, ననంతరము 

తదనుకూలమగు కర్మయు నని క్రమము గలదు, శుద్ధమైన వాసన 

చేతనే కాంబోవు కర్మ శుద్ధముగనే యుండవలయును. అది శుద్ధమో 
యదియి మోక్షానుకూల “మగును. అనగా; పారలౌకిక కల్యాణమున 
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కాటంకము లేక యీ సంసారమున మనుష్యమాళ్తు( డెట్లు (పవర్తింప 

వలయునని మనము చేసిన “ కర్మాకర్మలయొక్క విచికిత్స* యొక్క 

గాని, * కార్యాళార్యవ్యవస్థితి ' యొక్క గాని, వికటమగు |పశ్నకు 

తన నడతచేశనే నుత్తర మిచ్చు గురువు లభించు నని తాత్పర్యము 
(ఆ. 1.11.4; A.8.21). అర్థునున 'కెదుట నిట్టి గురువు శ్రీకృష్ణ 

రూపముగ నిలువబడి యుండెను. మంఠకియు “నొ జ్ఞాని” యుద్దాది 

కర్మలను బంధకములని వదలవలయును గాంబోలు నని యర్జును 

నకు బొడమిన సంశయము నీ గురువు దీర్చివైచి జగత్తునందున్న 
వ్యవహారముల నే యుకిశెచే( జేసిన పాపము తగులదో దాని నధ్యాత్మ 

శాస్త్రానుసారముగ నర్జునునకు బాగుగ బోధించెను. నుజీయు నతనిచే 

యుద్ధము చేయించెను; కాని యిట్టి బోధ6 జేయు గురు వెల్లరకు 

నెల్లప్పుడును లభించుట శక్యము ఇందు. మజియు నీ మహాపురుషుని 

యుక్క బాహ్యవర్త నమునే సర్వదా యవలంబించి యుండుట 

సాధ్యము కాదు., ఈ విషయమును, “నుహాజనో యేన గతః స 

పంథాః” అను వచనమును విచారించునప్పుడు వెనుక మూడవ 

(పకరణముతుద నేం జెప్పియున్నాను, కావున జగత్తునకు పుస్త కము 

నిచ్చు నీ జ్ఞానియొక్క వర్తనము సూక్ష్మముగ౦ బరీక్షించి దాని 
యందున్న సత్యమగు బీజము, మూలతత్త్వ్వము నేది యని విచా 

రించుట యావశ్యకము. దీనినే కర్మయోగశాస్త్రమని చెప్పుచున్నారు. 

మజియు 'పైన జ్ఞానియని చెప్పంబడినవాని స్థితియు, కృతియు నీ 

శాస్త్రమునకు మూలాధార మగును, ఈ జగత్తునందున్న పురుషు 

లందటు నీ రీతిగ నాత్మ జ్ఞానులును కర్మయోగులు నైన యెడల కర్మ 

యోగశాస్త్రమున కేమియు నావశ్యకత యుండదు. నారాయణీయ 
ధర్మములయం దొకచోట_ ళ్ న 

ఏకాన్రి నో హి పురుషా దుర్లభా బహవో నృప,/. 
య ద్వ్యేకాన్తి భి రాకిర్ణం జగత్ స్యా త్కురున్లధన, ;:: 

> న 
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అహింసక్రై రాత్మవిద్భిః సర్వభూతహితే రతై 8, 
| ద యు 

భవేత్ కృతయుగ (పొప్పిః ఆశీఃకర్మ వివర్ణితా. 
వా జ 

శాం. ౪48.8288. 

= ఏకాంతికము లైన ((పవృత్తి పరనులగు) భాగవతధర్మములను 

పూర్ణ ముగ నాచరించు పురుషులు విశేషముగ లభించుట దుర ర్లభము. 

అత్మష్ఞానులును, అహింసకులును, సర్యభూతహితార్థమయి ' సంచ 

రించుట మొదలగు నేకాంత ధర్మములుగల జ్ఞ జానులును, జగత్తునందు 

నిండియుండి రేని అశళీఃకర్ములు (అనంా ; కామ్యములు, తేక స్వార్గ 

బుద్ధిచేం జేయ(బడిన కర్మలు గలవారు) జగత్తున నెచ్చోటను లేక 

సోస్స్దురు. కావున మరల కృతయుగము ప్రాపృమగునుళఅిని చెప్పంబడి 

యున్నది, కారణ మేమన : అ స్థితియం దందజును జ్ఞానులే. కావున 
నెవరును నితరులకు నష్టమును. గలుగం జేయరు. ఇంతియె కాక (పతి 

మనుజుండు నెల్ల రకు గల్యాణమిచ్చో నుండు ననునదియే మనస్సున 

నుంచుకొని, యాతీరునను, శుద్ధాం తఃకరణముతోను నిష్టామబుద్ధితోను 

దన వర్త నమును గాపాడుకొనును, సమాజమున కిట్టి స్థిత పూర్వము 

నందు (అనయా: బహుపాచీనకాలమునం దొకానొకప్పుడు) ఉండె 

ననియు మరల న దెప్పుడయినను [పాప్త మగుననియు మనశాస్త్ర 

కారులనుత మయియున్నది. (మ, .భా.శాం, గరి. 14); కాని పాశ్చా త్త్య 

పండితు లర్వాచీనములగు నితిహాసములయా భారమున “స్తూర్వమున 

నిట్టి స్థితి లేనే లేదు; కాని యి(కముందుమా[త మొకానొకప్పు డయి 

నను "మానవజాతియొక్క సంస్కారముచే (పాప్తము కావచ్చు » 

నని చెప్పుదురు. ఎటులైన నుండనిమ్ము; ఇతిహానవిచారము ముఖ్య 

కర కర్తవ్యము కాదు, సమాజముయొక్కు యుత్కృష్టస్థితియందు (అనం 

" పూర్ణావస్టయందు) (పతి మనుజు(డును పరమజ్ఞానిగ నున్నా? 

డనియు, వానివర్తనము శుద్ధము, పుణ్యకారకము, ధర్మ్యము, లేక, 

కర  వ్యముయొక్క పరాకాష్ట యనియు నంగిళరింప వలయునను 

మత త మిరువురకును సమ్మత హునియు ననుట కేమియు నభ్యంతరము 
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లేదు, (పసిద్ధుండు నాంగ్లేయసృష్టిశాస్ర్రజ్ఞాడునై న “స్పెన్సరు ? అను 

వానిచే నీ మతము తాను రచించిన నీతిశాస్త్ర గంథముయొక్క తుట్ల 

తుద (బతిపాదింపయడి. యున్నది. పూర్వకాలమున (గిస్దేశమందలి 

తత్త వ్రజ్ఞానులబే సైత మోనిద్ధాంత మొప్పుకొనంబడినదియే యనియు 

నతడు చెప్పినాండు ! * (గీకుతత్య్యవేత్తయగు పేటో యనువా(డు 

తన |గంథమున “తత్త ఎజ్టొనికి (పశస్వమని తొంచుకర్మయే శుభ 

కారకము, న్యాయ్యము నగును. సామాన్యుల క్ర ధర్మము తెలియ 

నేరదు. అట్లు తెలియకపోవుటకు కారణ మేమియన; వారు తత్వ 

జ్ఞునియొక్క నిర్ణ యమునే (పమాణముగం గైకొందు* రని వ్రాసెను. 

“అరిస్టాట ' లనుపేరు గల మణియొక (గీకుదేశీయ తత్త్వజ్ఞాని తన 

నీతిశాస్త్రముపై నున్న (గంథములో (8.4) “జ్ఞానియొక్క నిర్ణయ 

మెప్పుడును తప్పులేనిదియై యుండును. అతనికి నిజమగు తత్త్వము 

తెలియుటయే దానికి కారణము. నుటీయు జ్ఞానియుక్ల్ష యా నిర్ణయమే 

లేక, (పవర్శనమే యితరులకు (పమాణభూతమగు” నని చె ప్పెను. 

* ఎపిక్యూరస్ ” అను పేరుగల మటీయుక (గీకుదేశీయతత్త ్వజ్ఞుండు 

ఇటు (పమాణభూతులగు పరమజ్ఞానులను వర్శించుచు “ఇాంతుండును, 

సమబుద్ధింగల వాడును. వేయేల? పరమేశ్వరునివ లె నెల్లప్పుడు 

నానందమయు(డనై యుండును. కావున లోకుల శతనివలన. గాని 

యతనికి లోకులవలన( గాని కొంచెమైనను భయ ముండదు” అసి 

యిట్లు చెప్పీనా(డు, + భగవద్గీతయందున్న స్థిత పజ్జునియొక్క, 

sponses Data of Bthics, Chap. XV, pp. 275—278 న్పెన్సరుచే 

Absolute Ethics అని పేర్కొ నంబిడెను, 
| 

1 Epicurus held the virtuous state to be “a tranquil, undistur- 

bed, innocuous, non-competitive fruition, which approached most 

nearly to the perfect happiness of the Gods”, who “neither suffe- 

red vexation in themselves, nor caused vexation to others.” Spen- 

తిః Data of Ethics p. 278, Bain’s Mental and Moral Science Fd. 

1875, ౧. 530. వీనినే Ideal Wi5e Man అని చెప్పిరి. 
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లేక, తిగుణాతీతునియుక్క, లేక, పరమభక్తునియొక్క, లేళ, 
(బహ్మభూతు(డైన వానియొక్క వర్ణ నతో నీ వర్ణన కెంత సామ్య 

ముండునదియు( జదువరులకు( దెలియును. “యస్మా న్నోద్విజతే 
లోకో, లోకా న్నోద్విజతే చ యః*_ఎవరివలన లోకు లుద్విగ్నులు 
కారో, లేక, యెవరికి లోకులను జూచిన నుద్వేగము దో(వడో (A. 

12.15) యనియు, “ఎవ(డు నిత్యసంతుష్టుండును, హర్ష ము._ఖేదము, 

భయము._విపాదము, సుఖము._దుఃఖము మొదలగు ద్వంద్వముల 

నుండి ముక్తు(డై యెల్లప్పుడును తనయందే సంతుష్టు( డగునో* 

(ఆత్మ నే వాత్మనా తుష్టః (A. జర్) యనియు, “|తిగుణములబే 

నెవని యంతకరణము చంచలము కానేరదో” (గుణై ర్వో న విచా 

ల్యతే, గీ. 14.28) అనియు, “స్తుతినిందలు గాని, మానావమానము 
లనునవి గాని యెవరికి సమానములో * యనియు, మణీయు “నర్వ 

భూతాంతర్గతమగు' నాతై్మక్యము నెణీంగి, (18. లల సామ్య బుద్ధితో 

నాసక్మిని వదలి, ధైర్యముతో, నుత్సాహముతోం దన కర్తవ్యకర్మను 

చేయువాడు, లేక, సమలోష్టాశ్మకాంచనుడు * (14.44) అనియును 

బలుదెణింగులు భగవద్దీతయందును స్థిత పజ్జుని లక్షణములు మూడు 

నాలుగు పర్యాయములు సవిస్తరముగ; జెప్ప యణడియున్న ని. కావున 

నిదియే సిద్ధావస్థ, లేక, (్రాహ్మీస్థితి యని పేర్కొనయణడెను. యోగ 

వాసిష్టాది గంథకారు లీ స్థితినే జీవన్ముక్తావస్థ యని చెప్పుచున్నారు. 

ఈ స్టితి (పాష మగుట యత్యంత దుర్హట మగుటచే జర్మను తత్వ 

వేత్తయగు “కాంటు' అను నత(డు “గీకుపండితులు శుద్ధమగు నీతి 

తత్త్వములను లోకుల మనస్సున నింపు నిమిత్తమ్మె, సర్వనీతులకు 
మూలమగు ' శుద్ధవాసనను' మానవదేహధారినిగ కల్పించి, |గీకు 
పండితుడు పరమావధియైన జ్ఞానియనియు, నీతిమంతుండగు 

పురుషుని రూప మనియు, చితమగు కల్పన. జేసిరి” అని చెప్పెను; 
కాని యీ స్థితి కాల్పనికము గాదనియు, మనోని గహముచేతను, 
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ప్రయత్నముచేతను నిహలోకమునందే [ప్రాప్త మగుననియు, మన 
శాస్త్రకారుల యొక్కయు సిద్ధాంతముగ నున్నది. మణీయు నటులె 

(సక్యకానుభనము సై సైతము మావైపున (పనిద్ధమై యున్నది. అయిన 
న విషయము సామాన్యము కానందున శేయింటిలో నొకానొకడె 

దానినిం బడయుటకు (పయత్నించుచున్నా (డు. మణీయు నిట్టి 

[(పయత్నముం జేయు వేయి మనుజులలో నొకానొక(డే యనేక జన్మ 

ముల యనంతరమునందు పరమావధియగు నీ. స్థితిని తుదకుంబొందు 

నని గీతయందే స్పష్టముగం జెప్పయబడినది (గీ, 78). 

“స్థిత పజ్జావస్థ, లేక, జీవన్ముక్తావస్థ యెంత దుష్పాపమయి 

నను నీ పరమావధి రూపమయిన సిద్ధి యొకపర్శిపాప్తమయిన వానికి 

కర్మయోగము యొక్క, లేక, నీతిశాస్తముయొక్క నియమములతో 

నెప్పుడు నేమియు పనియుండదు * అని స్థిత పజ్ఞునకు పైన జెప్పిన 
లక్షణములచే పర్యవసాన మగును. కారణ మేమి యన: పరమావధిగ 

శుద్ధము, సమము, పవిత్రము నగు బుద్ధియే నీతియొక్క సర్వస్వము; 

కావీన నిట్టి స్థిత పజ్జులై న పురుషులకు నీతినియమములను సంబం 

ధింపంజేయుటి యనునది, స్వయంపకాశుండైన సూర్యునియొద్ద 

నంధకార మున్నదని కల్పించి యాయనకు దివిటీ చూపించుటవలె 
నసమంజస మగును. ఏ పురుషుడైన నీ పూర్ణా వస్థ నొందెనా? లేదా? 

యను సంశయ ముండవచ్చును; కాని యే రీతిచేత నయినను పూర్ణా 

వస్థ నొందినాండని యొకప్పుడు నిశ్చయింపంబడిన వానియొక్క 

- పాపపుణ్యముల విషయమై య థ్యాత్మశాస్త్రమున 'పైన( జెప్పంబడిన 

సిద్ధాంతము కాక రెండవ కల్పనను జేయుట కే వీలు నుండనేరదు, 

పభుత్వ మొకనియందు( గాని, లేక, పురుషసమూహమునందు(గాని 

యధిష్టిత యయియుండునట్టును నా రాజనియమములచేత (ప్రజలు 

బంధిరీపంబడినను రాజు బంధింప బడనట్లును, రా జధర్మజ్ఞులగు 

ననేక పొశ్చాత్యు లంగికరించుచున్నారు. ఆ తీరుననే నీతియొక్క 

రాజ్యమున స్థిత పజ్జుని యధికారము చెల్లును. అతని మనస్సునం 
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దే కామ్యబుద్ధియు నుండదు, కావున కేవలము _్రముదే (పాప్ప్టిం 

చిన కర్తవ్యములు చేయునే కాని, యితర హేతువులచే. గర్మల 

నొనర్నుట కతండు |పవర్తింప్యడు, ఆ కారణముననే, పొపము, 

పుణ్యము, నీతి, అవినీతి, యను శబ్దము లత్యంతము నిర్మలము శుద్ధము 

నగు వాసనగల యా పురుషునియొక్క వర్తనకు నెప్పుడును సంబం 

ధింపవు. పుణ్యపాపములు రెండింటికిని పరమగు గమ్య స్థానము 

నత(డు చేరియున్నా (డు, 

నిస్తెంగుణ్యే పథి విచరతాం కో విధిః కో నిషేధః. 

_  తిగుణాతీతులయిన వారిని విధినిషేధ రూపములయిన నియమ 

ములు బంధింప నేరవు అని శ్రీశంకరాచార్యులవారును, “ఉత్తమ 

మయిన రత్నమునకు సానపెట్టుట యనావశ్యమయిన ట్రే నిర్వాణ 

పదవి కధికారులయిన వారి కర్మలకు విధినియమరూపముల యొక్క 

యాటంకములు కలుగంజేయ నవసరము లేదు అని బొద్దగంథకా 

రులుసైతము వ్రాసియున్నారు (మిళింద పశ్న. ఓ£ల్.7). కౌషీతక్యుప 

నిషత్తునందు “అత్మజ్ఞానికి మాతృహత్య పతృహత్య భ్రూణహత్య మొద 

లగు పొపములు సైతము తగులవు* అని యిందుండు (పతర్దనునకు( 

జెప్పినాండు (కౌషీ. త 1). ఎవరి కహంకారబుద్ధి సర్వదా వదలిపో 
వునో యతడు లోకులను చంపినను పాపపుణ్యము లచే లిప్తుండుకాండు 

(గీ, 18 17) అని గీతలయందున్న దానికి నిదియె తాత్పర్యము 
(పంచదశి, 14. 16 మజియు 17 చూడు. “ధమ్మపద' మను పేరు 

గల బౌద్ధ, గంథమునందును; | ఈ తత్వముయొక్క యనువాదము 

చేయబడినది (థమ్మవద. క్ల శో, 249 మజీయు 295 ) చూడ్చు.4 వే 

* “యో మాం విజానీయా న్నాన్య శేనచి త్కర్మణా లోకో మీయతే 
న మాతృవథేన న పితృవఢేన న స్తేయేన న (భూణహత్యయా” అని కౌషీత 
క్యుపనిషత్తు నందలి వాక్యము, ధమ్మపదమునందలి శ్లోకములు |కింద( జెన్నం 
బోవు రీతినున్న వి... 
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యేల? బైబిలుయొక్క తొమ్మిదవ యుపదేశమునందు “నా కన్ని 
విషయములు (ఒకే తీరునే) ధర్మములై యున్నవి” (1 శారిం. |. 
12; రోమ, 8.2) అని డ్రీస్తు శిష్యుండగు “పొల్* అనువాండు చెప్పిన 

దానికిం గాని, లేక, “ఎవరు దేవుని వుత్తులో (పూర్ణ భక్తులయినారో) 

వారివలన నెప్పుడును పొపము సంఘటిల్లుటకు శక్యము కాదు” 

(జాన. 1.8.9) అను ఈ 'జాను' వాక్యములకు( గొని యిడెే తత్త 

ర్యమని మా యభిప్రాయము. శుద్ధబుద్ధికి ప్రాధాన్య మయక 
కేవల బాహ్యకర్మలనుండియే నీతిమత్తను |గహించి నిర్ణయించుటకు 

నభ్యసించినవారి కీ సిద్ధాంతము చమత్తారముగ( డో(యను. మటీయు 

వెనుకటి వాక్యములకు *విధినిషేధములకు పరమందున్న వా(డు', 

అనయా? *'తోంచినటుల మంచిచెడుగుల నొనర్భువాండు* అని తన 

మనస్సుచే నర్థము నూహించుకొని “స్థిత పజ్ఞునకు సర్వదుష్కృత్య 

ములును చేయుట కధికారము గలి దని పెనం జెప్పణడిన సిద్ధాం 

మాతరం పితరం హంత్వా రాజానో ద్వే చ ఖక్కియే, 
రట్టం సానుచరం హంత్వా అనీఘో యాతి (బాహ్మణో. 

మాతరం పితరం హంత్వా రాజానో ద్వేచ సోరియే, 

వేయ్యగ్థ పంచమం హంత్వా అనీఘో యాతి |బాహ్మణో, 

ధమ్మపదము నందలి యీ కల్చన కొషీతక్యుపనిషత్సునుండి గ్రహింప 

బిడీనట్లు స్పష్టముగ6 గస్పట్టుచున్నది; కాని బౌద్ధ్యగ్రంథకర్తలు మాతృవధ, పితృ 

వధ యని యర్థము గహింపక, మాత యన తృష్ణ యనియు, పిత యన నభి 

మాన మనియు నర్థముల వచింపుదురు; కాని యీ శ్రోకమునందున్న సీతితత్ళ ము 

బౌద్ధ గంథకొరులకు బాగుగ చెలియకపోవుటచే నిటు లౌ పచారికార్థమును (గ 

హించినా రని మా మతము, కౌషీతక్యుపనివత్తుసందు “ మాతృవధేన, పితృ 
వధేన” మొదలగు మం తముకంాజె పిదప నిం|దు(డు నృ క్రాసురున్మి(అనంగా : 

(వాహ్మణున్సి జంపిన నొ పాపము తనకు, దగుల దనెను. ధమ్మపదముయొక్క 

యాంగ్లే యానువాదమున (8.B'E, 1701. 00. 70-71) మాక్సుమూల రుచే. జేయం 
బడిన టీకయు పొరపాటని నూ మతము, 
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తమును కొందటు విపర్యాసమును జేయుచున్నారు; కాని (గుడ్డివానికి 

స్తంభము గాన్పింపకపోవుట యనునది స్తంభముయొక్క దోషము 
కానటులే, పక్షాభీమానముచే నంధులకు నాక్షేపకులకు పై సిద్ధాంత 

మునందలి యర్థము సరిగ బోధపడకపోవుటయు వారి దోషమే కాని 

యౌ సిద్ధాంతమునందలి దోషము కానేరదు. ఎవరియొక్క శుద్ధ 

బుద్దినై నను బాహ్యాచరణము నుండియే పరీక్షింపవలె నని చెప్పుట 

గితలకును మాన్యమే; కాని యీ నికపోపలము (బరపిడిజాయి 

ననుసరించియే యెవరియొక్క శుద్ధబుద్ధిని పరీక్షించుట నేంటికిని 
కొంచిమైన నవళిష్టముయియే యున్నదో, యట్టి యపూర్ణావస్థ యం 

దున్న జనులకు పూర్వోక సిద్ధాంతమును అధ్యాత్మవాదియు సంబం 

థింపంచేయుట కిచ్ళృయింపండు; కాని యెవనిబుద్ధి పూర్ణ ముగ (బహ్మ 

నిష్టమును; అపరిమితముగ (నిస్సీమముగ) నిష్కామము నయినదను 

విషయమున నావంతయు సంశయమునుండదో, యట్టి పూర్ణావస్థను 

చేరిన సత్సురుషుని విషయము వేటుగనే యుండును. 

కావున నత డొకానొక కృత్యమును లోకదృష్టికి విపరీతముగ 
నొనర్చినను నతని బుద్ధి పూర్ణ ముగ శుద్ధము సమము నయినదని 

పూర్వమునందే నిశ్చయింప(బడి యుండుటచే నా కృత్యములు 

చూపుల 'కెటు లుండినను వానియం దున్న బీజము నిర్దుష్టముగనే 
యుండవలయును. లేదా యది శాస్త్రదృష్టిచే నేదో యొక యోగ్య 

మగు కారణముదేతనే సంఘటిల్లి నదియె యుండును. సామాన్యజనుల 

యొక్క కృత్యములవలె లోభమూలకము, లేక, యనీతితో కూడు 

కొన్నదిగ నుండుటకు వీలులేదని న్యాయ్యముగనె సిద్ధ మగును, 
బైబిలులో 'అబహాి* మనువాండు తన పుత్రుని. బలియిచ్చు టకు 

గడంగిన నతనికి పుత్ర హత్య గావించిన పాపము దగులనటు లున్నది. 
బుద్ధునియొక్క శాపముచే నతని మామగారు చచ్చినను మనుష్యవధ 

వలన వచ్చిన పాతక మతనికి తగులలేదు. మజియు? దల్లిని చంపి 
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నను పరశురాములకు మాతృహత్యవలన పొతక మతనికి సంఘటిల్ల 

లేదు. వీనికన్నిటికిని కారణ మిదియె, కావున “నీయొక్క బుద్ధి 
పవ్మ్శితము నిర్మలము నగునేని ఫలాశను వదలి కేవల క్యాతధర్మాను 

సారముగ యుద్ధమునందు భీష్మదోణులను జంపినను పితామహ 
గురువధవలని పాతకము నీకు. దగులదు. కారణ మేమన ; ఇట్టి 

వేళలయందు నీశ్వరసంకేతము సిద్ధించుటచే నీవు నిమిత్త మా|త్రము 
గనే యై యున్నావు. (గీ. 11 88) అని గీతయం దర్జునునకుం 
జేయ:బడిన యుపదేశమునందలి తత్త్వమును నిదియే. లోకములో 

నొకలక్షాధిపతి యొకపేదవానిని మోసపుచ్చి రెండుపైసలు గైకొని 

నను వానిని చోరుండనక, పేద యగువా! డేదో యొకయవరాధము 

చేసియుండుటచే లక్షాధిపతి వానిని శిక్షించి యుండునని కల్పించు 

చున్నారు. ఈ న్యాయ మన్నింటికం'టె నెక్కువ యుకియుక్షముగ, 

లేక, పూర్ణముగ, స్థిత పజ్జుల యొక్కయు, అర్హతులయొక్కయు, 

మహాభగవద్భక్తుల యొక్కయు వర్తనకు సంబంధించి యుండును, 

కారణ మేమి యన: లక్షాధీశుని బుద్దియైన నొకప్పుడు చలించును; 

కొని స్థిత పజ్జునియొక్క బుద్ధిని ఈ వికారము లెప్పుడును స్పృృశింప 

నేరవని నిశ్చయింపంబడినది, సృష్టికర్తయగు పరమేశ్వరుడు సర్వ 
కర్మలను జేసీయు నే రీతిగ పాపపుణ్యములచే లిప్తుడు కాండో, యై 

బ్రహృభూతుండైన యీ సాధువు వుయొక్క స్థి సితీయు నెప్పుడును పవి| తము 

గను నిష్పాపముగ నుండును. వే యేల? అయా సమయములయం 

దిట్టి పారు పూర్వమునందు స్వయముగం (బవర్శించిన (ఆచరించిన) 

ధానింబట్టియే విధినియ మములయొక్క నిర్బంధములు వెలువడుచుం 

డును. మటియు నా కారణముననే యీ నత్ప్చురుషు( డా విధినియ 

మనులకు జనకు( డగుమున్నాండు. ఎప్పుడు నుదాసీనుండుగ నుండ, 
డని చెప్పుచున్నారు. వైెదికధర్మములయందే గాక బౌద్ద క్రై స్తవ ధర్మ 

ములయందును, నీ సిద్ధాంతమే స్పష్టముగ౦ గాన్సించుచున్న ది ప్రాచీన 

భగ మేత 
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(గీకు తత్త్వజ్ఞానులకును నీ తత్త్వమే మాన్యమై యున్నది; మటియు 
నర్వాచీనకాలము నందు కాంటు * అనువా(డు తన నీతిశాస్త్ర విషయక 

మగు ,గంథమునందు దీనినే సోపపత్తికముగ సిద్ధము6 జేసి చూపి 

సోండు., నీతినియమములకు నెప్పుడును సాంకర్యము లేని స్వచ్చము 

నిర్జోషము నగు పుస్తక మెద్ది యని మొదట నిర్ణయింపలుడిన పిదప, 

నీతిశాస్త్రముయొక్క, లేక, కర్మ్శయోగశాస్ర్రముయొక్క మూలతత్త 

మును చూడవలయు ననువారు, గొప్పవారును నిష్కళంకులు నగ 
సిద్ధపురుషుల యొక్క చర్మితలనే సూక్ష్మముగ నవలోకింపవలయునగి 

స్పష్టముగనె సిద్ధమగును. “స్థితధిః కిం పభాషేత కి మాసీత (వజే+ 

కిమ్” _ స్థిత పజ్ఞుడ(గు పురుషునియొక్క సంభాషణయు, కూర్చు! 
డుటయు, నడచుటయు నెటు లుండును (A. 2, లశ)? వేకు పద 

నాల్గవ యధ్యాయమున “కె శం గై స్రీన్లుణా నేతా నతీతో భవతి (పభ 

క్రి మాచారః *_వురుషుయ తెగుణాతీతుం డెట్టగును ?అతని యాచా; 

మేమై యుండును? మటియు నది మనకెట్లు తెలియును ? (A. 14 
21) అని ఢ్రీకృష్ణు నర్జునుః డడిగిన (పశ్నయు నీ యభిపాయమ 

తోడనే, సరాబునొద్దకు నొక స్వర్ణాభరణమును పరీక్షార్థమై తీసికొ, 

పోయిన యెడల తన యొద్ద నమోనా (మాదిర్శి కొట కుంచుకొ. 

శ; కక్కి perfectly good will would therefore be equally subject t 
objective laws (viz,, laws of good), but could not be conceived ¢ 
obliged thereby to act lawfully, because of itself from its subje 

tive constitution it can only be determined by the conception 

good. Therefore no imperatives hold for the Divine will, or ing 
neral for a holy will; ought is here out of place, because volition 
already of itself necessarily in unison with the law” jKant’s Met 
physics of Morals p.31, [Abbott’s trans, in Kant’s Theory of Bthi 

Gth Edn,] నిత్శేయనువా? డే ,నిధముగను నాధ్యాత్మికోపపత్కి నంగీకరింపం? 

అయినను తన [గంథములలో నుత్త మపురుషుని [Superman] వర్జించినచో 

నిట్టివాండ మంచిచెడుగులనంటని వొండుగ నుండునని చెప్పెను, ఆ (గంథమున 

Beyond Good and Evil అనిపేరు. 
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- యుండు పం డెండువన్నెల బంగారుకణికతో పరీక్షించిన పిదప దాని 

యొక్క వన్నె మొదలగువానిని నిశ్చయించునటు లె, కార్యాకార్యము 

లను, లేక, ధర్మాధర్శములను; నిశ్చయించుటకు స్థిత పజ్ఞుని వర్త 

నకును నొకనికపోపలము (ఒరపిడిజాయ్రి కలదు. కావున దానిని 

తనకు6 దెలుపుమని యీ |పశ్న్వయందలి గర్భితార్థము, అర్జునుని 

యొక్క యీ (ప్రశ్నకు నుత్తర మిచ్చుచు శ్రీకృష్ణులు వర్షి ంచిన స్థిత 

(పజ్జునియొక్క, లేక, |తిగుణాతీతునియొక్క స్థితి సన్న్యాసనూర్లము 

నందున్న జ్ఞానులదే కాని కర్మయోగులది కానేరదని యనేకులు 

చెప్పుచున్నారు. కారణ మేమియన: ఇట్టి పురుషుల నుద్దేశించియే 

“ నిరాశయః” (A. 4. 20) మొదలగు విశేషణములు గితలయందు. 

([బయోగింప(బడినవి యగుటచే రెండవ్మయధ్యాయమున స్థిత పజ్ఞుం 

డగు భగవద్భక్తుని వర్గి ంచునపుడు దొనియందు *' సర్వారంభ పరి 

త్యాగీ” (12.16) అనియు, ' అనికేతః” (12.19) అనియు స్పష్టములగు 
పదములే యున్నవి; కొని, *నిర్మాశయ'ి “అనికేత' పదములకు 

“ఇంటిలో నుండక యరణ్యములలో తిరుగు, వారని వివక్షితమగు 

నర్థము గానందున “అనాశ్రితః కర్మఫలం” (A. 61) అనునదియు 

దీనితో సమానార్థము కలదియు; అనంగా; * కర్మఫలముల నాశ 

యింపనివా(డు శ అని కాని అ ఫలమునందు *మనస్సులేని వాండు” 

అని కాని యర్థము. జేయవలయునని గీతయొక్క ఖాషోంతరమున 

నున్న యా యా శ్లోకములయొక్క టిప్పణమునుండి స్పష్టముగ( 

గాన్బించును. ఇంతియ కాక స్థిత పజ్ఞునియొక్క వర్ణనలోనే జ వాం 

డిందియములను తన స్వాధీనములో నుంచుకొని విషయముల 

యందు సంచరించువాండు, అనగా: నిష్టామకర్మలను జేయువాండుగ 

నున్నాండు” (A. 264) అని చెప్పియున్నది. నిరాశ్రయపద మున్న 

శ్లోకమునందె “కర్మ ణ్యభ్మిపవృతోఒపి నైవ కించి త్కరోతి సః” 

= సర్వకర్మలను జేసినను వాం డలిప్పుడుగనే యుండును అనియు 

న్నది. పండెండవ యధ్యాయమునందున్న అనికేతాది పదముల 
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కును, నీ విధముననే యర్థము |గహింపవలయును. కారణ మేమి 

యన: ఈ యభ్యాయమున మొదట. గర్మఫలత్యాగమును (కర్మ 

త్యాగమును కాదు) (పశంసించి పిదప (A. 12.12) ఫలాశనుత్యజించి 

కర్మలను జేయుటచే( గలుగు కాంతికి నిదర్శనమునుజూపుట, కి యనం 

తరమందు భగవద్భక్తులయొక్క లక్షణములు సెప్పయిడినవి. మణియు 

నటులనె పదునెనిమిదియవ యధ్యాయమునందును నాసక్తి విరహిత 

ములగ్గు కర్మలను జేయుటచే శాంతి యెట్లు లభించునదియు. దెలుపు 

టకయి |బహ్మభూతు(డు మరల వర్ణి ంపయడెను (A. 1, 0). కావున 

నీ సర్వవర్లనలు సన్న్యాసమార్గములోనివి శామిచే కర్మయోగులగు 

పురుషులవియే యై యున్నవని యంగీకరింప వలసివచ్చును. కర్మ. 
యోగియైన స్థితప్రజ్ఞుండును) సన్న్యాసియైన స్థిత్మపజ్జుడంను నీయిరు 

వురియొక్క (బ్రహ్మజ్ఞానము, శాంతి, అత్మాపమ్యుము, నిషమ్కామబుద్ధి, 

లేక, నీతితత్త్వము ననునవి చేర్వేటుగ నుండునని దీని తాత్పర్యము 
కాదు. ఇరువురును పూర్ణ బహృజ్ఞానులయి యుండుటచే నీరువురి 

మానసికస్థితియు; శాంతియు నొక తీరుననే యుండును; కానియీ 

యిగువురిలో నొకండు శుద్దశాంతియందు నిమగ్ను (డై యితరుల నెవ్వ 

రిని లక్ష్యము జేయండు. ఇతరుండు శాంతిని, అత్రాపమ్యబుద్ధిని, వ్యవ 

హారమునందు యథాసంభవముగను నిత్యము నుపయోగించుచుండు 

ననునదియే కర్మదృష్టిచే నీయిరువురిలో నుండు మహత్త్వము యొక 

భేదము. కావున వ్యావహోరికమగు ధర్మాధర్మ వివేచన యను పనిలో 
నెవరి పత్యక్షవర్తనము |పమాణమని యంగీకరింపవలయునో యట్టి 
స్థిత్మపజ్ఞుండు కర్మలను జేయువాండుగనే యుండవలయును. కర్మలను 

వదలిన సాధువులు, లేక, భిక్షువు లీ స్థలమున వివక్షితు లగుటకు 
వీలులేదని న్యాయమూలమున( దెలియును. కర్మలను పరిత్యజించు 

టకు నావశ్యకత చేదు? అవి వదలను సైతము వదలవు. (బిహాత్మెక్య 

జ్ఞానమును సంపాదించుకొని కర్మయోగివలె వ్యవసాయాత్మక బుద్ధిని 
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సామ్యావస్టయందుంచెనేని దానితో పాటుగనే వాసనాత్మకబుద్ధియు, 

తప్పక శుద్ధము, నిర్మలము, పవి తము నగును. కావున కర్మలయొక్క 

బంధనములు నీకు సంఘటిల్ల వనునది గీతయం దర్దునునకు( జేయ! 

బడిన సర్యోపదేశము మొక్కియు సారమయియున్నది. మజణీయు 

నీ కారణముననే యీ |పకరణారంభమున (వాయ బడిన శ్లోకములో 

“కేవల వాక్కుచేతను మనస్సుచేతనే కాక పత్యక్షముగం గర్మలచే. 

సైత మెవ6 డెల్లరకును స్నేహితుండును హితకర్తయు నగుచున్నాండో 

వానినే ధర్మజ్ఞు( డని చెప్పవలయును” అను థర్మతత్త్వమును జాజలికి 

చెప్పుచున్న -తులాధారు(డు వాజ్మానసములకు (పాధాన్యమును 

నిర్దేశించి నటులే యా వాజ్మానసములకం'ె ముందుగ( గర్మల 

సైతము (పథధానములుగ నిర్దేశించెను. 

కర్మయోగియగు స్థిత్యపజ్ఞునకు; లేక, జీవన్ముక్తునకు వలె 

నెవనిబుద్ధి సర్వభూతములయందును సామ్యుమును బొందియున్నదో, 

మజియు నెవనియొక్ల స్వార్థము పరార్థముననె లయమగునో, యతని 

క్రీ స్థితి గలిగిన పిదప ప సీతిశాస్త్రమును "సవిస్త రముగం జెప్పనవసరము 

లేదు. వలన: అతండు తనంతనే స్వయం(ప్రకాశుండు, లేక, బుద్ధుం 

డాయెను. అర్జునుని యధికార 'మిట్టిది యగుటచే “నీవు నీ బుద్ధిని 

సమము, స్థరమగునట్లు చేయుము. కర్మలను వదలివేయుదునను వ్యర్ణ 

మగు (భ్రమలో బడక. స్థిత పజ్జునివలి బుద్ధిని సామ్యమున నిలిపి స్వ 

ధర్హాన్లుసారముగ ప్రాప్త ములయన సర్వసాంసారికకర, లను చేయుము” 

అనుదాని కంకు నాతనికి విశేషముగ నుపదేశింపవలసిన యావశ్యకత 

యుండదు. అయిన నీ సామ్యబుద్ధిరూపమగు యోగ మందజకు నొక ' 

జన్నమునందే (ప్రాప్తమగుటకు శక్యము కానేరదు. కావున సామాన్య 
జనులకొటకు 'స్థిత్మపజ్జుని యొక్క వర్శనము నింకను కొంత పరీక్షిం 

పవలయునని పైన జెప్పబడియే యున్నది. కాన దీనిని విచారించు 

నప్పుడు మటికొన్నిటిని సైతము గనునింపవలయును. మనము 
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విచారించుచున్న స్థిత్యపజ్ఞుండు కృతయుగమునందలి పూర్ణావస్థను 

బొందిన సమాజమున నున్నవా(డు కాడు. ఇంక నేమనంా: వ్ 

నమాజమున ననేకులు స్వార్థమునందే నిమగ్నులయి యుండిరో 

యట్టి కలియుగమునం దున్న సమాజమునం దతండు నడచుకొను 

వా(డుగ నుండవలయును, కారణ మేమియన:ః మనుష్యునియొక్క 

జాన మెంత పూర్ణమైనను నతని బుద్ధి యెంత సామ్యావస్థను జెంది 

యుండినను, కామ కోధాదులయొక్చ్ నడుమ చిక్కికొనక పరిశుద్ధ 

బుద్ధి గలిగిన లోకులవలెనే సంచరించుచు, అహింస శాంతి, దయా 

తము మొదలగు నిత్యములును పరమావధులు నగు సద్గుణములనే 

సర్వవిధముల నెల్ల ప్పుడును విడువకయుండిననే కాని యా సమాజ 

మున నిర్వహింపలే(డు.* అనయా: అందెల్ల వారును స్థిత పజ్ఞు లే 

యగు సమాజమునందున్న పరాకాష్ట్రయగు నీతి లేక, ధర్మాధర్మ 

ములును, మణీయు నెల్ల వారును లోభులే యగు సమాజమునందున్న 

ధర్మాధర్మములును అనునవి కొంతయయినను వేజుగనే యుండవల 

యును; అట్టు కాకపోయె నేని సాధువు లీ జగత్తును వదలవలసి 

వచ్చును. మజీయు నంతటను దుష్టులసామ్రాజ్యమే యగును, ఇట్టను 

* “Inthesecond place, ideal conduct suoh as ethical theory 

is concerned with, is not possible for the ideal man in the midss 
of men otherwise constituted, An absolutely just or perfectly 
sympathetic person, could not live and act according to his nature 

inatribe of cannibals. Amotg people who are treacherous and 
utterly without scruple, entire truthfulness und apenness must 

bring ruin”. Spencer's Data of Ethics,Chap. XV, p. 280. స్పెన్సరు 

దీనికీ Relative Ethics అని పేరిడెను. * ర్న the evolution—hypothesit 
the two [Absolute and Relative Ethics] presuppose one another; 
and, only when they co-exist, can there exist that ideal conduct 

which Absolute Ethics has to formulate, and which Relative 
Ethics has ta take as the standard by which to estimate divet- 

gencies from right, or degrees of wrong” ఆని యాతడు చెప్పుచు 

న్నాడు. 
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టచే సాధువు తన సమతాబుద్ధిని వదలవలయునని దీనికి యర్థము 

కానేరదు. అయిన నీ సమతలలో భేద మున్నది. * బ్రాహ్మణే గవి ప పా స్తి 

నిగ బ్రాహణు(డు, గోవు, ఏనుంగు ననువాని విషయములో (Ae గ్, 8) 

పండితుల బుద్ధి సమముగ నుండునని గీతయందు. జెప్పలుడినది. 

కావున గోవునకై తెచ్చిన గడ్డిని (బాహ్మణునకును, (బాహ్మణుల 

కొఅకై తెచ్చిన వండిన యన్నమును గోవునకును, నెవ(డైన పెట్టు 
నేని యతనిని మనము పండితుండని యందుమా? సన్న్యాసమార్గము 

నందుండు వా రీ (పశ్న నొక గొప్పది యని యెన్నకపోయినను, 

కర్మయోగ శాస్రుజ్ఞు లట్టనరు. కృతయుగమున నున్న సమాజము 

యొక్క ఫూర్ణావస్థయు) అందున్న ధర్మాధర్మముల స్వరూపమును 

విచారించి చేశకాలానుసారముగ వాని నెంతవటకు మార్చవలయునో 

నిశ్చయించి, స్వార్థపరాయణుల సమాజమునందు స్థిత పజ్జు(డు 

సంచరించుచున్నా(డు. మజియు కర్మయోగశాస్ర్రమునందున్న వికట 
ప్రశ్న మిదియే యని చదువరులకు రెండవ పకరణపు వివేచనవలన, 
గన్పట్టును. స్వార్గపరాయణుల పై కోపింపక్క లేక వారియొక్క లోభ 

బుద్ధిని జూచి తన మనస్సునందలి సమతను చెడిపోనీయక యీ విధ 

నుగు జనుల కల్యాణార్థమై సాధువు కర్తవ్య మనియే వైరాగ్యముతో( 

దన యుద్యోగమును వర్తిల్ల( జేయుచునే యుండును. ఈ తత్త్వమునే 
మనంబున నిడుకొని శ్రీ సమర్థరామదాసస్వామి గారు. దాసబోధ 

యొక్క పూర్వార్థమున మొదట (బహ్మజ్జానమును జెప్పి లోకులను 

నిపుణులుగ( జేయుట కై వైరాగ్యముతో (అనంగా; నిస్పృహత్వముతో) 

లోకనర్యగహార్థమై వ్యాపారమును గాని, యుద్యోగమును గాని చేయు 

స్థిత ప్రజ్ఞుని, లేక, యుత్తమ పురుషుని వర్ణించుటకు, పదునొకండవ 

దశకములో(దాస. 11.10; 128.10; 15.) నారంభించిరి. మణియు 

పిదప పదునెనిమిదియవ దశకమున జ్ఞానియొక్క, అనయా; జ్ఞాత 

యొక్క కథ, గోష్టి యర్యతము, (పసంగము, సాక్షేపము, త్రము 
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ధూర్తతు రాజకరణము, సహిస్ణుత, తీక్ట్ణత, జాదార్యము, అధ్యాత్మ . 

జ్ఞానము, భక్తి, యలిప త్వము, వైరాగ్యము, ధృష్టత, ఇచ్చ నియ 

తముగ నుండుట, నిగహము, సమత్క వివేకము మొదలగు ననేక 

గుణముల నెల్ల వారు నభ్యసింప వలయునని చెప్పినారు (దాస, 18.2) 

కాని యీ నిస్పృహులు లోభులలో నంచరింపనలసి వచ్చినందున _ 

ధటాసీ ఆణావాధట, ఉద్ధటాసీ పాహిజే ఉద్ధట, 

ఖటనటాసీ ఖటనట, అగత్య కరీ, 

- దాస. 10.0,80, 

_ (వోత్యునితో (వాత్యునే చేర్చవలయును. పిచ్చి వానితో పిచ్చి 

వానినే కూర్పవలయును. వెబ్టి పట్టుదల గలవానితో నట్టివానినే కలసి 

కొనునట్లు చేయవలయును అని యిట్లు తుదకు సమర్థుల వా రుపదే 

శించిరి, పూర్ణావస్థలోనుండి వ్యవహారములోనికి వచ్చినప్పు డత్యుత్తి 
మము లైన ధర్శాధర్మముల యందు కొద్దియో గొప్పయో మార్చు 

చేయక తప్ప దనునది నిర్వివాదమే యని తాత్సర్యము. 

పూర్ణావస్థయందున్న సమాజము నుండి కిందికి నాడు, అన; 

గా; అనేకవిషయములయొక్కు సారాసారములను విచారించి పరమా 

వధియగు నీతిధర్మములో కొంతగనో, లీక, గొప్పగనో భేదము చేయ 

వలని వచ్చేనేని, నీతిధర్మము సత్య మెట్టగును? మజియు “ధర్మో 
నిత్యః” అని వ్యాసులవారు ఖారతసావితియందు చెప్పినందులకు 

గతియేమి? యని దీనిపై నాధిఖౌతికవాదులు శంకింతురు. అధ్యాత్మ 

దృష్టిచే సిద్ధమగు ధర్మముయొక్క నిత్యత్వము కేవలము కాల్చనిక 

మగుటచే నన్ని సమాజములయొక్క స్థితివలె నాయా కొలములందు 

“అనేకుల కధికసుఖము” అను సిద్ధాంతముచేం (బాప్తమగు నీతి 

తత్వమే సత్యమగు నీతినియమ మగునని వారందురు; కాని యీ 
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పూర్వపక్షరీతి బాగుగ లేదు. భూమితిశాస్త్రమునందు. జెప్పబడినటుల 

నే నూత్రమును వెడల్పు లేని సరళమగు రేఖగాని, లేక యే మాత 

మును తప్పు లేని వర్తులమగు పరిధి గాని యెవరికిని వాయుటకు 

సాధ్యము కాకపోయినను, అట్టు సాధ్యము కాని హేతువుచే సరళ 

రేఖయొక్క గాని, లేక, శుద్ధవర్తుల రేఖయొక్క గాని శాప్రీయమగు 

లక్షణము తప్పు గాని 'నిరర్ణకమయినది గాని కానటులే, యే మాత 

మును లోపము లేనిదియు, సరళమును శుద్ధము నయినదియు నీతి 

నియమములు గలిగినదియునై యుండవలయు నని చెప్పుట తప్పు, 

లేక, వ్యర్థము కానేరదు. ఇంతియ కాక ఏ విషయముయొక్కు 

యయినను పరమావధియైన శుద్ధస్వరూప మేదియో మొదట నిశ్చ 

యించీననే కాని వ్యవహారమునందు( గన్పట్టునట్టి యా విషయము. 

యుక్క యనేకస్వరూపములను సంస్కరించుట్క, లేక, సారాసార 

విచారము+ జేసి దానీయందున్న తారతమ్యమును దెలిసికొనుట 

శక్యము కానేరదు. మటియు నీ కారణముననే మేలిమివన్నె బంగార 
మేది యని సరాబు ముందు నిర్ణయించుచున్నాండు. దిక్కులను 

జూపు |ధువమత్స్యయంతము వైపునకు. గాని, |ధుపనక్ష[తము 

వైపునకు( గోని చూడక యపారమగు సముదమునందలి తరంగముల 
యొక్కయు, వాయువు యొక్కయు తారతమ్యమునే చూచి యోడ 

నడుపు వాండు మాటిమాటికి చుక్కానిని |తిప్పెనేని యతనికిం గలుగు 

న్థితియే_నీతినియమముయుక్క పరమావధిన్వరూపము  నెటు(గక 
దేశకాలానుసారముగ మ్యాతమే సంచరించు మనుష్యునకును సంభ 

వించును, కావున కేవ లాధిభౌ తికదృష్టిచే విచారించినను (ధువునివలె 

స్థిరము నిత్యము నైన నీతితత్త్వ మేది యని మొదట నవశ్యము 
నిశ్చయింపవలసినచ్చును. మణీయు నొక మా టీది యావశ్యకమని 

యంగీకరించెనేని యాధిభౌ తికము తమందలి కలమే (పద్ధతి) యగును. 

కారణ మేమి యన్యగా? సుఖము దుఃఖము మొదలగు సర్వవిష 
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యోపభోగములును నామరూపొత్మకములు గావుననే యనిత్యములు 
వినాశులు మాయలో? జేరినవియు యయి యున్నవి, కావున వాని 

యొక్క, (అనగా: బాహ్యా పమాణముల యొక్క యాథారము 

చేతనే సిద్ధములైన యే నీతినియమములై నను నిత్య మనుటకు వీలు 

లేదు. ఆధిభౌతికములైన బాహ్య సుఖదుఃఖములయొక్క కల్పన 

యెటులు మాజునో యటులే వానిపై రచియింపంబడిన నీతిధర్మము 

లును మాఅవలయును గనుక నెప్పుడును మాటునట్టి నీతిధర్మముల 

యో స్థితిని దొంటవలసీయుండె నేని మాయాసృష్టియం దున్నవిష 

యోపభోగమును వదలి నీతిధర్మరూపమగు మహాగ్భహమును, సర్వ 

భూతములయందు నొక యాత్మయే యను నధ్యాత్మజ్ఞానముయొ క్ర 
పునాదిమోందనే కట్టవ లసివచ్చును. కారణ మేమియనంగా ; అత్మ కాక 

రెండవ వస్తు వేదియైనను జగత్తునందు నిత్యము కాదని వెనుక 

తొమ్మిదియవ [పకరణమునం జెప్పణడియే యున్నది. * ధర్మోనిత్య 

స్సుఖదుఃఖే త్వనిత్యే”_ నీతియొక్క, లేక, సదాచరణము యొక్క 

ధర్మము నిత్యము. మజియు సుఖదుఃఖము లనిత్యములుగ నున్నవి. 

= అను వ్యాసవచనములయొక్క తాత్సర్యము సైత మిదియే యై 

యున్నది. దుష్టులు, లోభులు నైన వారిసమాజమునందు అహింస 

సత్యము మొదలగు నిత్యము లగు సీతిధర్మములను బూర్ల ఘుగ( 

బాలించుటకు సాధ్యము కాదనుట సత్యమే; కాని వారియొక్క దోష 
మ్” నిత్యధర్మముల పై, బెట్టుట యూగ్యము కానేరదు. సూర్యుని 

యొక్క కిరణముల |పసొరముచే నొక పదార్థముయొక్క నీడ 

యొక సరళమైన (పదేశమునందు సరళముగను నిమ్నోన్నత పదే 

శమున నిమ్నోన్నతముగను పడినందున, ఆ యసమతామూలముననే 

నిమ్నాన్నతముగ నుండి యుండవలయునని యనుమానించుటకు 

సాధ్యము కానటులే, దుష్టుల సమాజమునందలి నీతిధర్మముల పరా 

కాష్ట్రయొక్క శుద్ధస్వరూపము స్పష్టముగ( గన్పట్టకపోవుటచే నపూర్ణా 
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వస్థయందున్న సమాజమునందు స్పష్టముగ గాన్పించెడీ నీతిధర్మ 

ములయొక్క యపూర్ణ స్వరూపమే ముఖ్యము, లేక, మొట్టమొదట 

నుండునది యని చెప్పుటకు సాధ్యము కాదు. ఇది సమాజపు 

దోషమై యున్నది. నీతియందలి దోషము కాదు. కావున నేర్చరులగు 
వారు శుద్ధము నిత్యను నయిన నీతిధర్మముల విషయమై వాదు 

లాడక సమాజ మున్న తస్థితిలోనికి వచ్చి పూర్ణావస్థను జెందవలయు 

నని (పయత్నించుచున్నారు. లోభుల సమౌజమున నిట్టుండ(గా 

నపరిహార్య మను తలంపున నిత్య మయిన నీతిధర్మములకు నేదైన 

యపవాదము మన శాస్త్రకారులచే జెప్పబడినను వానివిషయమై 

(పాయళ్చిత్తమును చెప్పుచున్నారు. మణియు పాళ్చాత్యులగు నాధి 

భౌతికులైన నీతిశాస్త్రజ్ఞు లీ యపవాదమునే [సకారాంతరముచేం 
(బతిపాదించు చున్నందున, నీ యపవాదమును నిశ్చయించుటకు 

నుపయోగకరమైన బాహ్యఫలములయందలి తారతమ్యము యొక్క 
తత్త (మును, [భమముచే సీతియొక్క. మూలతత్త్వమని వారనుకొను 

చున్నారు అని పూర్వపకరణమున నేను చూపిన భేదమునందున్న 

రహస్యమిప్పుడు చదువరులకు స్పష్ట మగును. 

స్థిత పజ్ఞుండైన జ్ఞానియొక్కు వర్త నము, బుద్ధియు, నీతిశాస్త్ర 
మునకు బునాది యగుటచే దానియందుండి వెలువడు నీతియుక్క 

నియమము నిత్యమయినను, సమాజముయొక్క యపూర్ణావస్థ 

యందు గొంచెమో, గొప్పయో యేల మాజవలసి వచ్చుననియు, 

నది యా విధమున మాజినయెడల నీతి నియమముల యొక్క 

నిత్యత్వమునకు దానివలన బాధయే కలుగ దనియు. జెప్పంబడినది. 

ఇప్పుడు స్థిత్మపజ్జుండగు జ్ఞాని యపూర్ణావస్థగల సమాజమున జేయు 

చున్న వర్శనకు కారణము, లేక, మూలతత్త్వము ఏమని మొదట 
కేయ(బడిన శంకను విచారింతము. ఈ విచారము రెండు విధము 

లుగ జేయవచ్చునని వెనుక నాల్దవ |పకరణమున( జెప్పయిడినది. 
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అందు కర్తయొక్క బుద్ధిని |పధానముగ నంగీకరించి చేయునది 
మొదటిది. అతని బాహ్యావర్త నము ననుసరించి చేయునది రెండవది. 

వీనిలో రెండవదృష్టితో విచారించితి మెని “ స్థిత్మపజ్ఞుండు సేయు వ్యవ 

హారములన్నియు తజచుగ నందణు జనులయొ క్ర హితార్థ మే యయి 

యున్నవి” అని స్పష్టపడును. పరమజ్ఞానులగు సత్పురుషులు * సర్వ 

భూతహితే రశాః*_ సర్వభూతములయుొక్క కల్యాణమునందు నిను 

గ్నులై యుందు రని గితలలో రెండు పర్యాయములు చెప్పబడినది 
(A. లిక్; 12.4; మజియు నీ యర్థమే మహాభారతమునందును 

నింక ననేక |1పదేశములయందును చెప్పంబడినది. స్థిత పజ్ఞు(డ్రైన 

సిద్ధపురుషు(డునుు, అట్టి యహింసాది నియమములు ననునవియే, 
ధర్మముయొక్కయు, సదాచరణముయొక్కయు [గంథము లగునని 

నే నిదివరలో చెప్పీయున్నాను. ఈ యహింస మొదలగు నియమము 
లెందు కొటి కున్నదియు, నీ ధర్మముల లక్షణ మేమియో యదియు, 

చెప్పుచు “అపాంసా సత్యవచనం సర్వభూతహితం పరయి_ఐఅషిొంసయు 

సత్యభాషణయు నను నీ నీతిధర్మములు సర్వభూతహితార్థము లై యు 

న్నవి(వన. 206.78), “ధారణా ద్ధర్మమిత్యాహుః” జగత్తును ధరించు 

చున్నది కావున ధర్మము (శాం. 108.12) *“ధర్మం హొ శ్రేయ ఇత్యా 

హుఃి”_ ఏది కల్యాణమో యదియే ధర్మము (అను. 105.14) “ప్రభ 
వార్థాయ భూతానాం ధర్మపవచనం కృతం”_ లోకుల యభ్యుద 

యార్థమే ధర్మశాస్త్రములు వెలువడినవి (శాం. 108.10) “లోకయా 

(తార్థ మే వేహ ధర్మస్య నియమః కృతః, ఉభయస్య సుఖోదర్కః౫ 

ల లోకవ్యవహారము నడిపించుచు నుభయ లోకములయందు కల్యా 

ణము కొవలయునని ధర్మాధర్మములు నియమింపంబడినవి (శాం. బిర్ర, 

4) అని ధర్మములయొక్క బాహ్మోపయోగమును జూఫు ననేక వచ 

నములు మహాభారతమునందు( జెప్ప(బడినవి. అట్టే ధర్మాధర్మ 

సంశయ సమయములందు జ్ఞానులును_ 
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లోకయా(త్రా చ (దష్టవ్యా ధర్మ శ్చాత్మహితాని చ. 

 లోకవ్యవహారము), సీతిధర్మము, తమ కల్యాణము నను నీ బాహ్య 

విషయములను బాగుగ విచారించి (అను. 87. 16; వనం 20౪. 90) 

పిదప నేమి చేయవల నునో యది నిశ్చయించుకొనవలయు నని 

భారతమున జెప్పంబడినది; మటియు వనపర్వమునందు శిబిచకవర్తి 

ధర్మాథర్మనిర్ణ యమున క్రై యీ యుక్సినే యుపయోగించినా. డని 

(మున్నది (వన. 181 మణీ 12 చూడు). ఈ వచనములవలన సమా 
జఅముయొుక్క యుత్కర్ష మనునధియే స్టిత్మపజ్ఞుసయొక్క యాచర 

ణము నందలి బాహ్యాథోరణ యని స్పష్టమగుచున్నది. మటీయు నిది 

సత్య మిగునేసి యసేకుల కథిక సుఖమని కాని, సుఖశబ్బము నకు, 

గ్ బ్యాపగార్థము ననుసరించి, హితము, కల్యాణము నని కొని, అధి 

ఖగ పాదులు సెప్పునట్టి నీతితత్త్వమునే యధ్యాత్మవాదు లేల స్వీక 

గంపరనసి నహుజముగ 1పశ్న టయలువెడల.ను; కొని యటు లొప్పు 

సస ' అనేకుల కథికసుఖ' సును నీ సూతనునందు బుద్దికి నొత్మ 

| పస+దము వల ను6 గలుగయోనవు సుఖమునకుసు, లేక, యున్న తికిన 

బారగౌకిక కల్యాణమునకు నంతర్భావము కాలేదను నొక గొప్పదోష 

మున్నదసి వనుక నాలుగవ (పకరణములో? జెప్పయుంటిని; కాని 

' సాఖశబ్లార్ధమును ' అధికముగ వ్యాపకముగం జేసి యీ దోషము 

ననేక విధముల నివారీంపవచ్చును; మజిఃము నీతిధర్మము యొక్క 

సిత్యళ్యనంబంధథములో పినం జెప్పంబడిన యాభధ్యాత్మకో పపత్తియు 

నీనేకులకు విశేషమహిన, గలదని తోంపదు. కావున నీతిశాస్త్రము 

యొక 0 నుల నయిన సూర్లములం దున్న మహాత్త వము 

ఆగు భేద మేమియో యిక్కడ దాని నీంకను కొంచెము స్పష్టము 

చేయుట యూవశ్యకముగ నున్నది, 

ఏ గర్మయైనను సీతిదృష్టిచే యోగ్య మయినది యగునా ? 

శొదా 7 యన విదారించుటకు 1, అ కర్మకు కేవల బాహ్యఫలము 
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(అనయా: జగత్తునందు దృశ్యమగు పరిణామము ఏమి కలిగినదో, 

యేమి కలుగ(గలదో దానిని జూచుటయు, 2, అ కర్మను జేయువాని 

యొక్క బుద్ధి (అన(గాః వాసన యొట్లున్నదో దానిని జూచుకొను 
టయు నను రెండు మార్గములు గలవు. _మొదటిదానిని అధిభౌతిక 

మార్గ మని చెప్పుచున్నారు. రెండవదానియందు మరల రెండు పక్ష 

ములు బయలువెడలు చున్నవి, ఈ రెండు పక్షములకును వేర్వేణు 

పేరు లున్నవి, శుద్ధమైన కర్మ సంఘటిల్లుటకయి వాసనాత్మక బుద్ధి 

శుద్ధముగ నుండవలసీవచ్చును. మజీయు 'వాసనాత్మకబుద్ధి శుద్ధముగ్ 

నుండుటకు వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి (అనయా; కార్యాకొర్యములను 

నిర ర్భయించ్చు బుద్ధి స్థిరము, సమము, శుద్ధముగ నుండవలయు 

నని వెనుకటి (పకరణములోం జెప్పంబడియున్నది. ఈ సిద్ధాంతాను 

సారముగ నెవరియొక్కయు కర్మ శుద్ధముగ నున్నదా? లేదా? యని 
చూచుటకు వారి వాసనాత్మకమగు బుద్ధి శుద్ధముగ నున్నదా? లేదా? 

. యని చూడవలసి వచ్చును. కర్మయొక్క బుద్ధి (అనయా: వాసన) 
శుద్ధమైనదా? లేదా? యను దాని నిశ్చయము తుదకు వ్యవసాయా 

త్మకబుద్ధియొక్క. శుద్ధత నుండియే చేయవలసి వచ్చునని యిందలి 

సారాంశము (A. ఓ 41). ఈ వ్యవసాయాత్మకబుద్ధి సదసద్వి 
'వేచనాశక్తి రూపమయిన స్వతంత్రదేవత యని యంగికరించితి మేని 
యది అధిదైవికమార్ల మగును. మటియు నీ బుద్ధి స్వతం్యతమైన 
దైవతము కానేరదు, మణీ యే మన: ఆత్మయొక్క యొక యంతరిం 

దియమై యున్నది. మజీయు దానివలన బుద్ధి (పథాన మని యం 

గీకరింపక యాత్మ పథాన మని యంగీకరించి వాసనయొక్క శుద్ధ 

తను విచారింతు మేని యది నీతినిర్ణయము యొక్క అధ్యాత్మికమార్ల 

మయినది. ఈయన్ని మార్గములలో నాధ్యాత్మికమార్షమే [శేష్ట మని 

మన శాస్త్రకారులు సెప్పుదురు; మణీ జర్మను తత్త్వవేత్తయు, (పసి 

ద్గుడు నగు కాంటు (బహ్మాతై్మక్యసిద్దాంతమును స్పష్టముగ వ్రాయక 

పోయినను, తన నీతిశాస్త్రవివేచనను, శుద్ధబుద్ధి మొదలుకొని అనయా: 
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నొక విధమగు నధ్యాత్మద్భష్టి చేతనే యారంభించి యటు కేల 

చేయవలయునో యందులకు పూర్ణముగ సోపపత్తికముగ సైతము 

వ్రాసెను, + |గీనుయొక్క యభిపొయమును నిదియే; కాని యీ 
విషయమై యన్ని యూహాపోహలు నీ చిన్నిగంథమున౯ జేయుటకు 
సాధ్యము కానేరదు. నీతిమత్తను పూర్తిగ నిర్ణయించుటకు. గర్మల 

' యొక్క బాహ్యఫలముల వైపున దృష్టి నుంచుటకంకు, దాని కర్త 

యొక శుద్ధమగు బుద్ధివై పునకు విశేషముగ నేల యుంచవలసినదియు 

నొకటి రెండు ఉదాహరణములతో వివరించి వెనుక నాలుగవ |పకర 

ణములలో స్పష్టముగ (వాసియే యున్నాను. ఈ సంబంధములో 

విశేష మగు విచారమును పిదప పదునైదవ [పకరణములో పాశ్చాత్య 

ములు, పొరస్యములు నగు నీతిమార్లములను పోల్చి చెప్పునపుడు 

చేయుదును. ఇప్పుడు చెప్పున దేమన 1 కర్మయైనను సంఘటిల్లుటకు 

నా కర్మను జేయవలయునని బుద్ధి మొదట కావలసివచ్చును గాన, 

కర్మలయొక్ష యోగ్యతాయోగ్యతల విచారము సైతము బుద్దియందలి 

శుద్ధతాశుద్ధతలమిందనే సర్వాంశములచేతను వూటబడి యుండును. 

బుద్ధి సరియైనది కానియెడల కర్మయు నయోగ్య మైనదియేయగును. 

కేవల బాహ్యాకర్మకూడ నిది యై నంత మ్యాతమున, బుద్ధియు చెడుది 

గనే యుండి యుండవలయు నని యనుమితి చేయుటకు సాధ్యము 

కాదు. కారణ మేమి యనంగా : మజచిపోవుటచే6 గాని, వారపొటుచే6 

గాని, యజ్ఞానముచేత( గాని బాహ్యాకర్మ లట్టగును; మటీయు సొ కర్మ 

లను నీతిశాస్త్రపకారముగ చెడువి యని చెప్పుట సాధ్యము కాదు. 

“అనేకుల కధిక సుఖి మను నీ నీతీతత్త్వము బాహ్యపరిణామమునకు 

పూ|తమే సంబంధించును. మజియు నీ సుఖదుఃఖాత్మకమగు బాహ్య 

పరిణామము నిశ్చితరీతిచే కొలుచుటకు బాహ్యసాధనము నేటికిని 
న. 

రం Kants Theory of Ethics, trans. by Abbott. 6th Ed, 

especially, Metaphysics of Morals therein. 
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వెలువడలేదు. కావుననే నీతిమత్త కునీ నికషోపలము(ఒరపిడిజాయి) 

చేతనే తప్పక యథార్థనిర్ణయము కాంగలదని నమ్మిక లేదు. అటులే 
మనుష్యు డెంత నేర్బరియెనను, వానియొక్కొ బుద్ధి శుద్ధము డాని. 

యెడల ప్రతి సమయమునను, ధర్మమునే యాచరించునేని నీయమము 
చేదు. అతనికి విశేషముగ స్వార్థముగల (పసంగమున నేమి చెప్పవల 

యును, “స్యార్లే సర్వే వముహ్యుంతి యేఒపి ధర్మవిదో జనాః (మ, 

భా.విరా,గ[.శ్త_.మనుజుం డెంత జ్ఞానియు, ధర్మవేత్తయు నేర్చరియు 

నయినను సర్వభూతములయందును సముడు కానియడల, నతని 

కర్మలు తప్పక శుద్ధములుగను, లేక, నీతిదృష్టిచే నిర్ణోషములుగ నుండు 

నని నియమముండ దని యిందలి సారాంశము, కావున నీతిని విచా 

రించుచున్న ప్పుడు, కర్మయొక్క బాహ్యఫలముకంకు కర రృయొక్కు 

బుద్ధియే [పథానముగ విచారింపం బడవలయును. సామ్య బుద్ధియే 

సద్వర్త నమునకు నిజమగు బీజ మని మన శాస్త్రకారులు సిద్ధాంతము. 

జేసిరి. మజియు భగవద్దీతయందు సైతము... 

*దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా ద్ధనంజయ, 

బుద్ధా శరణ మన్విచ్చ కృపణాః ఫలహేతవః, 
గీ. 249 

అని యర్జునునకు భగవంతునిచే. జీేయబడిన యుపదేశమందున్న 

రహస్య మిదియే. ఈ శ్రోకమునందున్న బుద్ధిశబ్బమునకు జ్ఞాన మర్ధ 

మసుకొని కర్మయు జ్ఞానము నను నీ రెంటిలో 'జ్ఞానమునే (శీష్ట త్వ 

మోయథుడెనని యనేకులు చెప్పుచున్నారు; కని యొ యర్థము 

పొరపాటని మా మతము. బుద్ధియోగ మనగ సమత్వ బుద్ధియోగ 

త కట్ట ధనంజయాః (సమ) బుద్ధిరూసమగు యోగముకంశు (కేవల) 
కర్మ నికృష్ణమైనది. కాన (సమ) బుద్ధినే యాశోయంపుము,. ఫలమును గోరి 
కర్మను జేయువారు కృపణులు (అనలా: తక్కునవారు) ” అని యా శ్లోకము 
నకు సరళమగు నర్జము, 
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మని యిక్కడ శాంకరభాష్యములో నర్థము (వాయభథుడినది. కావున 

యథార్థముగ, జూచితి మేని దానికి కర్మపరమగు నర్థము చేయవల 

యును. అట్లు చేసిన సరళముగ నన్వయింప( గలదు. కర్మను జేయు 

వారు రెండు విధములుగ నున్నారు. ఒకరు ఫలమునుగోరి చేయు 

వారు (అనగా: ఆ కర్మ్శవలన నెందటీ కెంత సుఖము గలుగునో 

యని యాలోచించి చేయువారు, మజియొకరు బుద్ధిని సమముగను 

నిపష్కూమముగ నునిచి కర్మను జేయువారు. వీరు తా మటులుచేయు 

నపుడు కర్మధర్మసంయోగముచే నే పరిణామము గలిగినను లక్ష్య 
పెట్టరు. వీనిలో “ఫల హేతవః* అనగా ఫలమును గోరి కర్మలను 

జేయువారు, నై తికదృష్టిచేం కృపణులు (అనయా: తక్కు వవార్ఫుఅని 

నిశ్చయించి, సమత్వటుద్గిచే గర్మలను జేయువారు (శేష్టులని యో 

శ్లోకమున నిశ్చయింపంబడినది. “దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధియోగా 

ద్దనంజయ”__ ఓ ధనంజయా |! సమత్వబుద్ధి యోాగముకంకు కేవల 

కర్మ యత్యంత నికృష్ణము అని యీ శోకముయొక్క మొదటి రెండు 

చరణములలోనున్న తాత్పర్యమిదియే. మజియు భీష్మద్రోణుల నే నెట్టు 
చంపుదును? అను నీ యర్జునుని ప్రశ్నకు నిదియే యుత్తరము. చంపు 
టయు, చచ్చుటయు నను |కియలను మ్మాతమే చూడక మనుజు 

డే బుద్ధితో నా పనిని జేయుచున్నాండో దానిని జూడవలయునని దీని 
యందున్న భావార్థము; కావున “నీవు బుద్ధిని (అనంగాః సమబుద్ధిన్సి 

శరణు పొందుము వ్ అని యీ క్లోకముయొక్క మూడవ చరణమున . 

నుపదేళింపంబడినది. మజియు నుపసంహారాత్మకమగు పదునెనిమిదన 

యధ్యాయమందును “బుద్ధియోగము నాశ్రయించి నీవు నీ కర్మలను 

జేయుము” అని భగవంతుండు చెప్పినాడు. గీత కేవలకర్మయొక్క 
విచారము కనిష్టమని తలిసికొనినది, కావుననే యా కర్మకు (పేరక 

మగు బుద్దియొక్క విచారమే (శీష్టమని చెప్పుచున్న దని గితయందలి 

మణీయొక శ్రోకమువలన వ్యక మగుచున్నది. పదునెనిమిదియవ 

యధ్యాయమున కర్మయొక్క మంచి చెడుగులు వర్ణి ౦పంబడినవి. 

భ.గీ, 11-15 
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అనగా: సాత్త్వికములుు రాజసములు, తామసములు నని మూండు 

" విధములుగ జెప్పంబడినవి. ఒకకర్మఫలమునే గీత యుథ్ధేశించినయెడల 

ననేకులకు నుఖమునిచ్చు కర్మయ సాత్త్యికమని భగవంతుండు చెప్పీ 

యుండును; కాని యటులు చెప్పక “ఫలాశను వదలి నిస్సంగబుద్ధిచే 

చేయయణడిన కర్మలు సాత్త్వికములు, లేక, యుత్తమము లైనవి* 
యని పదునెనిమిదియవయ ఛ్యాయమున చెప్పయడినది (గీ. 8.84), 

గీత కర్మాకర్మవివేచనం జేయుచు కర్మలయొక్క బాహ్యఫలముల 
కంకు కర్తయొక్క నిష్లామము సమము నిస్పంగము నయిన బుద్ది'కే 

యధిక మయిన మహత్వ మిచ్చుచున్నదని దీనివలన స్పష్ట వగు 

చున్నది, మజియు నీ న్యాయమునే స్థిత్మపజ్ఞునియొక్క వర్తనకు 
సంబంధింప(6 జేయుదు మేని, స్థిత్మపజ్ఞుండే సామ్య బుద్ధిచే తనతో 

సమానులైన వారితోడను, తక్కువవాండతోడను (అనయా: అందజ 

తోడన్సు, వ్యవహరించు చున్నాంయడో, యా సామ్యబుద్గియే యతని 

యొక్ల యాచరణకు సత్యమయిన బీజము కావున నీ యాచరణముచే( 

గాబోవు సర్వభూతహిత మా సామ్యబుద్ధియొక్క బాహ్యము నాను 

షంగిక మయిన పరిణామమే యని సిద్ధ మగును. అమే యెవరి 

యొక్క బుద్ది పూర్ణ మయిన సామ్యావస్థ నొందినదో వారు లోకుల 

కాధిభౌ తీకసుఖమును మ్యాతమే కలిగించుటకై తమయుక్క సర్వ 

వ్యవహారములను చేయుట సంభవింపదు, వారు మతియొకరి కప 

కారము చేయ రనుమాట సత్యమే; కాని యిది వారికి ముఖ్యమగు 

ధ్యేయము కానేరదు, ఇంక నేమన :; సమాజమునందున్న మనుష్యుల 

యొక్కు బుద్ధి యంతకంతకు శుద్ధమగుచు రాయగా దుద కెల్ల వారును 

దమ వళి నాధ్యాత్మిక పూర్ణావస్థ నొంద వలయు నని ప్రయత్నము 

చేయుచుందురు. మనుజులయొక్క కర్తవ్యములలో [శేష్టము సాత్తి 

కము నైన కర్తవ్య మిదియే. కేవల మాధీభౌతిక మయిన సుఖవృద్ధి 

యొక్క (ప్రయత్నమును నేను గౌణ మని కాని రాజస మని కాని 
యెన్నుదును. 
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కర్మాకర్శ నిర్ణయార్థమై కర్మయొక్క బాహ్యఫలమును లక్ష్య 

పెట్టక కరయొక్క 'పద్దబుద్ధికే 1పాధాన్య మియ్యవలయునని గీతల 
యొక్క సీద్ధాంతముపై ప్ నేనేకుల. “ కర్మఫలముల వైవును జూడక 

యో రీతీగ కేవలశుద్ధబుద్ధినే విచారింపవలయునని చెప్పితిమేని, శుద్ధ 
బుద్ధి గలిగిన మనుష్యు డేదైన దుష్కత్యమును జేసినను తప్పు 

శేదీని సిద్ధ మగుననియు వారికి సర్వదుష్కృృత్యములను జేయుటకు 

స్వాతంత్యము లభించు ననియు తర్కయుక్తమగు నాక్షేపము. 

జేయుదు రనుట నా కల్పన కానేరదు. ఇక నేమనంగా : కొందటు 

శై9స్తవమతబోధకు లీ విధముగ గీతాధర్మముల పై. జేసిన యాక్షేప 
మును నేను జూచియున్నాను. * కొని యీయాక్షేప మన్ని విధము 
లచే మూర్భతామూ లము గను దురా[గహమూలముగ నున్నదని చెప్పు 

టకు మాకేమియు తప్పుతో(పదు. వేయేల? అ్యఫికాలోనున్న యొకా 

నొక నల్లని సూర్జుండు సంస్కరింపంబడిన రాష్ట ష్టములయందున్న నీతి 

తత్త ముల నాకర్షి( ంచుకొనుట కే రీతి నపాత్రుడు నసమర్థుండునగునో 

యటుటీ యీ శ్ర ఏ వమతబోధకుల బుద్ధి వైదికధర్మములియందున్న 
స్థతపజ్ఞునియొల్కో యా ధ్యాత్మికపూర్లాపస్థను దెలిసికొనుట కైనను 

ర్త ఘైనదికాదు. ఏలయన: వారు స్వధర్మసంబంధమగు వ్యర్థపు దురా 

(గ్రహము చేతసు, తామసము దుష్టమునగు మనోవికారము చేతను, 

నసమర్గులై యుందురని చెప్పుట కేమియు నభ్యంతరము లేదు. పందొ 

మ్మిధవ శతాబ్దమున( _బసిద్ధుం డగు కాంటు అను జర్మనుతత్స్వ వేత్త 

కర్మలయొక్క బాహ్యాఫలమును లక్ష్య పెట్టక నీతినిర్ణ యార్థమై కర్త 

యొక్క బుద్ధినే విచారీంపు వలయు నని నీతిశాస్త్రమును "టించి 

* కలకత్తా యందలి యొక శె కె 9స్సవమతబోధకుం డిటు లాకేసించినందున 

నతసికి “మి బుక్సు అను దొరజే నీయంబడిన సమాధాన మని RUrukshetra 

(కురుక్నేక) అను "పేరుగల మ్ముధిత గంథముయొక్క- చివర ంజేర్చందిడినది, 

గావున దొనిం జూచుసది* (KUrkshotra, Vyasashrama, Adyar, Madras, 

Pp. 485d). 
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(వాసిన తన గంథమున ననేకస్టలములలో (వాసెను. * కాని దానిపై 

నెవరును నిట్టి యాక్షేపమును జేసినవారు నా దృష్టికి, గౌన్సింపలేదు. 

ఇక నది గీతలయందున్న నీతితత్త్వమునకు మ్మాత మెట్టు సంబం 
ధించును ? బుద్ధి సర్వభూతములయందు సమ మగునేని పరోపకార 

మును చేయుట యనునది దేహాస్వభావముగనే మాటును. మటీయు 

నమృతమునుండి మృత్యువు వచ్చుట యె ట్లశక్యమో యటులే యీ 

పరమజ్ఞానమును బరమశుద్ధబుద్ధియు6 గలిగిన వానినుండి కుకర్మలు 

సంఘటిల్టుటయే యశక్య మగును. కర్మలయొక్క. బాహ్యఫలములను 

విచారించుచు నూరకయుండకూడదని గీతచెప్పినప్పుడు దానికి మనసు 
వచ్చిన యర్థము చేయుమని యుధ్ధేశముకాదు; ఇంక నేమన(గః దంభ 
ముచేత. గానీ, లోభముచేత గాసి పరోపకారమునుజీేయు వేషమును 

వేసికొనవచ్చును గాని, సర్వభూతముల యందు నొక యాత్మయే 

యున్నదని తెలిసికొనుటచే బుద్ధియందు. గలుగంబోవు త్రం 

సమతయుసు కలిగినట్లు శేషము వేయుటకు వీలులేదు, కావున, 

కృత్యముయొక్కొయు యోగ్యతాయోగ్యత లను వా రిందునపడు 

కర్మలయొక్క బాహ్యపరిణామముకంకు కర్తయొక్క బుద్ధినే బాగుగ 

విచారింపవలయునని గీత చెప్పుచున్నది. సంక్షేపముగ( “జఇప్పనలసె 
నేని, నీతిమత్త యనునది కేవలము జడమైన కర్మయందు లేనేలేదు. 

అది యన్ని విధములచేం గర్హ్వయొక్క బుద్ధి నవలంబించి యున్నదని 

* “The Second proposition is: Thal an action done from duty 
derives its moral worth, not from ithe purpose which is to be attai- 
ned by it, but from the maxim by which it is determined.”.,, The 

moral worth of an action “cannot lie anywhere but fin the princi- 
ple of the wlll, without regard to the ends which can be attained by 
action.” Kant’s Metaphysics 0/ Morals (trans. by Abbott in Kant’s 
Theory of Ethics, p. 16. The italics are author's and not our own). 
And again “When the question is of moral worth, it is not with the 
actions which we see that we are concerned, but with those inward 
principles of them which we do not see.” p. 24. Ibid, 
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గీతయొక్కు సిద్ధాంతము; కాని యీ యాధ్యాత్మిక సిద్ధాంతమునం 

దున్న సత్యమ్రనతత్త్వమును దెలిసికొనక యెవరికి దోంచినది వారు 
చేసిన యెడల వారు రాక్షసులు, లేక, తామసులు నని గితలలోలే 
చెప్పబడినది (గీ. 18.2). ఒకపరి బుద్ధి సమ మగునేని, వానికి కర్త 
వ్యాకర్తవ్య విషయమై విశేషముగ నుపదేశింప నక్కజి లే దను నీ 

తత్వము నెణింగియే తుకోబాగారు శివాజీమహారాజు గారికి... 

కల్యాణకారక అర్థ యాచా ఏక, సర్వాంభూతీ(ఏక ఆత్మా. 

_ సర్వభూతములయందు నొక యాత్మయే కలదని తెలిసికొనుటయే 

దీనికి శేయస్కర మగు విషయము అని భగపద్లీతానుసారముగ కర్మ 

యోగ మను నొక తత్త్వమునే యుపదేశించిరి (తు. గా. 4428. 9): 
కనీ పూర్ణమైన సామ్యబుద్ధియే సదాచరణమునకు బీజమైనను, కర్మ 

అను జేయు పాడు బుద్ధి యీ విధముగ పూర్ణమును, శుదమును నగు 

పర్యంతము నేమియు. జేయక యూరకుండవలయు నని దీనినుండి 
నినుముతి చేయకూడదని యిచ్చో నింకొకపరి చెప్పవలయును, 

“స్థతయజ్టునివలె బుద్ధిని శుద్ధముచేయు ట యనునది పరమథ్యేయము; 

గాని యిది పరమఢ య నని యెన్ని యదియంతయు సిద్ధ్దమగువజి 

కును నేమియు జేయకుండ నుండక 1పతి మనుజుడును శక్యమై 

సంతమా|తమే నిష్టామబుద్ధితోం దన కర్మలను జేయుచుండె నేని వాని 

చేతనే బుద్ధి యంతేకంతకు శుద్ధమై తుదకు పూర్ణమగు సిద్ధి (పాప్పిం 

చుసు, పూర్ణ మగు సిద్ధి అభించినను కర్మలను, జేయ్నని యాగహము 

"పెట్టుకొనీ కాలమును వ్యర్గముగ( గడుపరాదు అనునది” మొదలుగా, 

గల ,యుపదేశములు గితలయొక్క యారంభముననే చేయయడినవి 
(గ. 240). 

' సర్వభూతపహితము), నీక, “అనేకుల కధిక సుఖము" అను 

సీతితత్వము బాహ్యమైన కర్మకు నూతమే సంబంధించినందున, 

గ్లో కులు జేయు నదియు (పైన; నుండునదియు) నల్పమును నై 
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యున్నది. కాన *సర్వభూతములయం దొకకు యాత్మ" యను స్టి స 

(పజ్జునియొక్క సామ్యబుద్ధి మూల|గాహిణి యగుటదే, నదియే స్ట 

నిర్ణయము విషయమున “శేష మని యంగీకరింపవలయు నని యి 
రీతగ సిద్ధమైనన్సు దానిచేత వ్యవహారమందు వర్శించుటకు సరియె 

యుపపత్తి కుదురదని దీనిపై ననేకు లాక్షేపణం జేయుచున్నారు; కొ 

యీ యాక్షేపణము, తజచుగ సన్న్యాసమార్గీయులైన స్థిత్యపజ్ఞ 
యొక్క జగత్తునందున్న వ్యవహారమును జూడంగా దోంచియుండున 

కాని స్థిత పజ్జుడైన కర్మయోగియొక్క వర్తనకు నది సంబంధింపటి 

కొంచెము విచారించిన నెవరికై న సహజముగం దోపంక మానదు. 

యేల? సర్వభూతములయందును నొక యాత్మయే కలదని కా 
యాత్మాపమ్యబుద్ధి యని కాని చెప్పడు నీ తత్వములచే వ్యా 

హోరిక నీతితత్ర్యముల కె ట్రుపపత్తి కుదురునో యట్లు మటీ యే తత్త 

ముచేతనై నను కుదురదని చెప్పినను చెప్పవచ్చును. సర్వదేశమ 
యందును, నితిశాస్త్రముల యన్నింటి యందును, [పథాన వ 

చెప్పబడిన పరోపకారధర్శ్మము నుదాహరణముగ తీసికొనుము. ౩ 

రుల యందుండు నాత్మయే నా యందును గలదను నీ యభ్యా 

తత త్వముచే నీ ధర్మమున కుపపత్తి కుదురున ప్రే యాధిభౌతికవాదః 

చేతను గుదురదు. అధిభౌ తికశాస్ర్రజ్ఞ త్రీ విషయమున దమ శక్తి; 

తయు వినియోగపజచినను పరోపకారబుద్ధి యనునది యొక నహ 

గుణ మనియు నది యుత్తాంతివాదమున( జెప్పిన ట్రంతకంతకు వృ 

బొందుననియు మూతమే చెప్పుదురు. అంతమా|తముచే పరోపకార! 

నకు నిత్యత్వము సిద్ధింపకపోవుటయే కాక స్వార్థపరార్థముల నడు 

వివాదము వెలువడినప్పు డీ రెండు పక్షములను నెర వేర్చుకొను తల( 

గల రెండావుల దూండ యగు * చతురస్వార్థికి? దీనిమూలమున 

పక్షమును సాధించుకొనుట కవకాశము సైతము సిద్ధించునని వెన 

నాలుగవ |పకరణమున( జూపీయే యున్నాను; కాని యీ విషయ! 

ననేకులు “పరోపకారబుద్దికి నిత్యత్వము సిద్దమైనను నేమి (పయె 
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నము? సర్వభూతములయందు నొక యాత్మయే కలదని యెన్ను కొని 
(పతి మనుజుడు నెల్ల ప్పుడును సర్వభూతహితముచే చేయనారంభించు 

నేని వానికి స్వీయకార్యనిర్వాహ మెట్లు కాగలదు? మజీయు నిట్టు 

యోగశక్షేమములే నడవనియెడల వాండు లోకులకు కల్యాణమెట్టు 

చేయగలడు?” అని శంకలం జేయుదురు; కొని యీ శంక లపరిహో 

ర్యములు గాని [కొత్తవి గాని కావు, “తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం 

యోగక్షేమం వహి మ్యహుమ్” (A. 9.22) అని యిట్లు భక్తి మార్ల 

దృష్టిచే భగవంతుడు. గీతలయందే యీ (పశ్నమునకు నుత్తర 
మిచ్చెను. “మజీయు నధ్యాత్మశాస్త్రము నందున్న యుక్షి వాదముచే 

సైతము నదియే నిష్పన్న మగును. లోకులకు6 గల్యాణ మొనర్భుట 

కును బుద్ధిగలవారు భోజనాదికమును సైతము వదలవలయునని దిని 

తాత్పర్యము కానేరదు. ఇక నేమన ; తనయొక్క దేహధారణమును 

లోకోపకారమున కై చేయుచున్నాండని యతనీకి బుద్ధి పుట్టవలయును 

ఇట్లు బుద్ధి పుట్టినపుడే యిం దియములు స్వాధీనముగ నుండుటచే 

. లోకకల్యాణ మగును” అని జనకునిచేం జెప్పయుడినది (మ. భా.అశ్వ, 

82). మణీయు నీ కారణముననే యజ్ఞము నొనర్చి యవళిష్టాన్నము 

(గహించువారు ' అమృతాశు” లని చెప్పపలయునని మోమాంసక 

నిద్ధాంతమని గీతలలో. జెప్పంబడినది (గీ. 4.81). కారణ మేమియన: 
వారిద్యష్టిచే యజ్ఞ మనునది జగత్తుయొ క్ట ఛారణపోషణల నిమిత్త 

ముగు కర్మయే కాప్స్న లో కకల్యాణకరమగు నీ కర్మను జేయునప్పు 

డతని యుద్దేశము నిద్వాహమగు ననియు, నట్టి నిర్వాహమును జేయ 

వలయు ననియు స్వార్థముకొజకు యజ్ఞరూపమగు [క్రమమును జెడ( 
గొట్టుట నుంచిదికాదనియు వారిచే సిద్ధాంతీకరింపయబడిన వ్యావహారిక్ష 

దృష్టితో జూచినను__ 

తీ పరోపకార కరితచి గేలా, పాహిజే తో జ్యాలా త్యాలా, 

మగ కాయ ఉడి తయాలా, భూమండళశీ, 
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అని దానబోధయందు (19. 4. 10) సమర్జులవారు సెప్పినది యథా 

ర్థముగనే యున్నదని యనుభవమునకు వచ్చును. సారాంశ మేమనః 
లోకకల్యాణార్థమై ప్రయత్నించు వారియొక్క యోగక్షేమము లా 
టంకపటుప(బడుట యో జగత్తున నెప్పుడును గనుపడదు. పరార్థ 

మును జేయుటకు మాత మతండు నిష్కామబుద్ధితో సిద్ధముగ నుండ 

వలయును. లోకు లందటు తనయందును, కొను సర్వలోకముల 

యందు నున్నటులు భావన యొకపరి దృఢమైన పిదప స్వార్థము 

పఠార్థముకం'కె భిన్నమగునా? కానేరదా? యను [పశ వేయ నవ. 

శాశము లేదు. “నేను వేణు, లోకులు వేణు” అను నీ యాధిభౌ తిక 

ద్వైతబుద్దిచే * “అనేకుల కధిక (పుష్కల సౌఖ్యమును” జేయుటకు 

(ప్రయత్నించు వాని మనస్సునందు పై పెనం బెప్పంబడిన (భామకము 

లగు శంకలు గల్లు చున్నవి. కాని “సర్వం ఖ ల్వీదం బ్రహ్మి యను 

నద్వైతబుద్ధితోం బరోపకారమును జేయుటకు. [బవృత్తులైనవారి కీ 
శంకయే యుండనేరదు. సర్వభూతాత్రైళ్యబుద్ధిచే నిష్పన్న మగు 

సర్వభూతహితము యొక్క యీ యాధ్యాత్మిక తత్త్వమును, మటణీయు 

స్వార్గపరార్థములను ద్వ్వెతముయొక్కొ. (అనగా: అనేకులకు( గలుగు 

సుఖముయొక్క తారతమ్యముచే వెలువడు లోకకల్యాణము యొక్క) 

యాధిభౌతికతత్త మును నను నీ రెంటి నడుమ నున్న భేదమును 
దెలిసికొనవలసి యున్నది. లోకకల్యాణమును చేయ వలయునని 

మనస్సులో నుంచుకొని సాధువులు లోకకల్యాణమును వేయరు, 

|సకాశము నిచ్చుట సూర్యున 'కెట్టు సహజమై యున్నదో సర్వభూతా 

త్రైక్యరూపమగు |బహ్మజ్ఞానముచే మనస్సున పూర్ణ మగు జ్ఞానము 
పరిణమించినందున, లోకకల్యాణమును జేయుటయే యీ సాధువు 

లకు దేహన్వభావమై పోవును. మజణియు దేహస్యభావ మో రీతిగ 

పరిణమించె నేని సూర్యు డితర పదార్థములను |బకాళింప(జేయుచునే 
స్వయముగ౬ [బకాశించునటులు సాధువులయొక్క పరార్థమగు 

నుద్యోగముచేతనే వారికిని యోగశ్షేమనులు స్వయముగ సిద్దము 
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లగును. పరోపకార మొనర్చుట యను దేహస్వభావము, అనాసక్త 

బుద్ధియు నను నీ రెండింటికి జత కలిసిన పిదప నెన్ని సంకటములు 

వచ్చినను, సరకు సేయక సహించుట యుక్తనూ? లేక లోక 

కల్యాణమును వదలుట యుక్తమా? యను రెండింటియొక్క తాత్చ్స 

ర్యమును బరిశీలింపక, (హాతై శ్రక్యబుద్ధితో సాధువులు తను యుదో 

గమును మానకయే యుందురు. మటియు సమయము వచ్చెనేని 

దేహమును వదలుటకు సైతము వెనుదీయరు; కాని స్వార్ధపరార్థము 
లను భిన్నములుగ నెన్ని, వానిని తక్కెడలో బెట్టి పిదప ము లే 

మూలకు వంగునో చూచీ, ధర్మాధర్మములను నిర్ణ యించుటను నేర్చు 

కొనిన వారికి తీవమైన లోకకల్యాణేచ్చ పట్టుట శెప్పుడును వీలు 
లేదు. కావున సర్వభూతహితము యొక్క. తత్త నము భగవద్దీతకు సమ్మ 

తమైనను, దీనికి నుపపత్తి యనేకులకు( గలుగు నధిక బాహ్యసుఖము 

యొక్క తారతమ్యముచేత యోచించుచు కూర్చుండక్క జసు లనేకు 

లున్నను, లేక, తక్కువయున్నన్సు వారికి సుఖ మధికమగునా? 

తక్కువ యగునా? యను విచారము సైతము నాగంతుకము కావు 

ననే కృపణ మని నిశ్చయించి, శుద్ధమైన వ్యవహారమునకు బీజమైన 

సామ్య బుద్ధికి గల యుపపత్తి యభ్యాతృశాస్రమునందున్న నిత్యమగు 

బ్రహ్మజ్ఞానీముయొక్క యాధారముచే గీతలయందుు జెప్పంబడినది. 

సర్వభూతహితార్థమై [పయత్నించుట్క లేక, లోకకల్యాణ 

మొనర్చుట, నేక పరోపకారమును జేయుట, యను వీని కధ్యాత్మ 

దృష్టిచే సయుక్తి క మగు నుపసత్తి యెట్లు సంబంధించునో దీనిపలన( 

'దెలియును. ఇప్పుడు సమాజమునందున్న యొక. డితరులతో నెట్టు 

సంచరింపవలయు నను విషయమై సామ్యబుద్ధియొక్క దృష్టిచే మన 

జాస్త్రములయందు జెప్పంబడిన ముఖ్యనియమములను నిచారించె 

దము, “యత వా అస్య సర్వ మాత్మై వాభూత్ * (బృ:2.414) 

_ ఎవరికి సర్వము నాత్మమయ మైనదో, వారు సొమ్యబుద్ధితోడనే 
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యెల్ల వారితో వ్యవహరించుచున్నారని బృహదారణ్యక, ఈశావాస్య 

(ఈశ, 6), "3 వల్యో (కె Le 10) పనిషత్తుల యందును, మనుస్మృతి 

యందును (మను. 12. 91; మజియు 120) చెప్పబడియున్నది. 

ముజియు నీ తత్త్వమే * సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని 

చాత్మని” అని గీకలయొక్క యాజవయధ్యాయమున (గి. 6.29) 
నక్షరములనై న మార్చక యు ల్లేఖింపయడిసది. సర్వభూతాతై స క్యము . 

యొక్క, లేక, సామ్యబుద్ది యొక్క తత్త్వమున కీ యాత్మాపమ్యదృష్టి 
యనునది రూపాంతము. కారణ మేమి యన; సర్వభూతముల 

యందు నేనును, నా యందు సర్వభూతములు నున్నయెడల నేను 

నాతో వ్యపహరించుకొను నటులే యితరభూతములతో వ్యవహరించు 
కొనవలయునని దానివలన సహజమైన యనుమితి వెలువడును. 

కావుననే “ఆత్మౌపమ్య దృష్టితోడను సమత్వముతోడను నెల్ల రతో 

వ్యవహరించువాండే యుత్తముండును, కర్మయోగియు, స్థిత పజు(డు 

ననవలయును”” అని చెప్పి యర్జున నట్లు నడునవలయు నని భగ 

వంతు. డనంతర ముపదేళించెను (A. ts 80. -82) అర్జును డధికారి 

యగుటచే నీ తత్త్వమును విశేషముగ గీతలలో వర్షి ంనుట కావశ్య 
కత లేకయుండెను; కాని సామాన్యజనులకు నీతియొక్కయు, ధర్మ 

ముయొక్కయు బోధను గలుగ. జేయు నిమిత్రమయి రచియింపం 

బడిన మహాభారతమునం దనేక స్థలములయం దీ తత్వమును జెప్పి 

(ను.భా.శాం. 288. 21; 261. 88), వ్యాసులవారు దానియందున్న 

రహస్యమును; వ్యాపకమైన యర్గమును స్పష్టము. జేసిరి. ఉదాహర 

ణము..ఉపనిషత్సుల యందును, గీతలయందును సం'క్షేపముగ జెప్ప 
బడిన యాత్మొపమ్యము యొక్క యౌ తత్త (మే. 

ఆత్మోపమస్తు భూతేషు యో వై భవతి పూరుషః, 
న్యస్తదండో జిత క్రోధః స _పీత్య సుఖ మేధతే. 

వు. భా. అను. 118.6 
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= ఏ పురుషుడు పరులను సైతము తనవలె నెన్నునో, యెవండు 

కోధమును జయించినాండో, వాడు పరలోకమునందు సుఖము 
నొందును అని మొదట చెప్పి యొక? డితరులతో నెట్టు వ్యవహరింప 

వలసినదియు చెప్పుట యిక్కడనే సమాప్తి కామిచే పిదప_ 

న తత్పరస్య సందధ్యాత్ (ప్రతికూలం యదాత్మనః, 

ఏష సంక్షిపతో ధర్మః కామా దన్యః (సవర్హ తే, 

వ. భా, అను, 118.8 

= తన కేది (పతికూలమని (అనయా: దుఃఖకారకమనిి తో(చునో 
దానిని లోకులయందు (వరి ంప( జేయకూడదు. ఇదియె సర్వ 

ధర్మములకును నితులకును సారము. మిగిలిన సర్వవ్యవహారము 

లును లోభమూలకములుగనే యున్నవి అని చెప్పి తుదకు_ 

(పత్యాఖ్యానే చ దానే చ సుఖదుఃఖే [పియా పియే, 

ఆత్మాప మ్యేన పురుషః |పమాణ మధిగచ్చతి. 

యథా పరః (ప్మకమతే పరేషు తథా పరే [ప శ్రమన్నే = 
పరస్మిన్; 

తథై వ తేషూపమా జీవలో కే యథా ధర్మో నిపుజే నోపదిష్టః. 
మ,భా,అను, 118.9, 10. 

_. సుఖము దుఃఖము, [పియము న|పియము, దానము నిషేధము 

నను నీ సర్వవిషయములయందు |పతిమనుజు(డును దనకేది యిష్ట 

మగునో దానిని జూచి యితరుల విషయమునను నిది యిటులే 

యనుకొనవలయును. తా మేతీరున నితరులతో వ్యవహరించుచున్నారో 
యా తీరుననే యితరులును తమతో వ్యవహరిం చెదరు కావున దానినే 

యుపమానముగ నుంచుకొని యీ జగత్తున నాత్మాపమ్యముచే. 
ప్యవహరించుట 'యనునదియే బుద్ధిమంతులు ధర్మమని చెప్పి 

యున్నారు అసి బృహస్పతి యుధిష్టిరునకు జెప్పెను. “ న తత్చరస్య 
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సందధ్యా (త్రతికూలం యదాత్మనః* అను నీ శ్లోకము విదురనీతి 

యందు. గూడం జెప్పంబడినది (ఉద్యో, 88. 72); మజియు. శాంతి 

పర్వమునందు (శాం. 167.9). మరల విదురుం డీ తత్త్వమునే యుధి 
షిరునకు( జెప్పెను; కాని లోకుల కిది దుఃఖము నిచ్చు నది కాదు, 

కారణ మేమియన: నీకు నేవి దుఃఖకారకము లగుచున్నవో లోకుల 

_ కవి దుఃఖకారకము లగు ననునది యీ యాత్మాపమ్యనియమములో 

నొకభాగము; నీకేది నుఖకారక మని తోనో యదియె లోకులకును 

సుఖకారక మగును. కావున లోకులకు సుఖకారకమగు విధమున 
వర్తిల్లుమని దానినుండి నిశ్చయాత్మకమయిన యనుమాసము వెలు 

వడదని యెవరికి నెప్పటికిని దీర్భ శంక గలుగకపోదు. కావున భీష్ముండు 
యుధిష్టిరునకు ధర్మలక్షణములను జెప్పుచు నింతకంకు బాగుగ 

వివరించెను. 

యదనై ౪ ర్విహితం నేచ్చే దాత్మనః కర్మ పూరుషః, 

న తత్సరేషు కుర్వీత జాన న్న్మపియ మాత్మన$ః, 

జీవితుం యః స్వయం చేచ్చేత్ కథంసోఒన్యం ప్రఘాతయత్, 
యద్యదాత్మని చేచ్చేత తత్పరస్యాపి చింతయేత్. 

శాం, 2658.19.21. 

_ మనవలె నితరులు చేయకూడదని మన మెన్నునటులె, అనంగా; 

మనయొక్క మనస్సును చెలిసికొని మనము లోకులవలెం జేయ 

కూడదు. తాను జీవింపవలయునని యెన్నువా( డీతరుల నెట్టు 

చంపును? ఏవేవి తనకు. గావలయునో యవి యన్నియు6 బరులకు 

గావలయునని యెన్నుకొసవలయును అని యీ నియమముయొక్క 

రెండు భాగములును న్పష్టముగ నుల్చేఖింప(బడినవి.  మటీయొక 
స్థలమునం దీ నియమములనే చెప్పుచు “అనుకూలము *, లేక, “పతి 

కూలము అను విశేషణముల యోచింపక యెట్టి యాచరణమును 

దీసికొన్నను సరిపోవునట్టు_ 
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తస్మా ద్ధర్మపధానేన భవితవ్యం యతాత్మనా, 

అనీ తథా చ సర్వభూతేషు వర్తితవ్యం యథాత్మని. 

శాం. 161.8. 

=. ఇందీయముల స్మిగహాంచి థర్మ్మునుసారముగ నుండవలయును; 

మతి. మును దనంగుందువలెనే సర్వభూతములయందును (బవర్సింస 

వలయును అనీ విదురుడు చెప్పెను కారణ మే మన: శుకాను 

_పశ్నలో వ్యాసులు 

యావా నాత్మని వేదాత్మా తావా నాత్మా పరాత్మని, 

య ఏవం సతతం వేద సోఒమృతత్య్వాయ తల్ప్చతే. 

ము.భఛా.శాం. 288.22, 

తనయొక్క శరీఠమునం దెంత యాత్మ యున్నదో యంత 
యాత్మయే యితగున్ శరీరమందును కలదు. దీని సెప్పు డెపండు 
సలిసికొనుచున్నుండో వాడె యమృతత్వమును ( మోక్షమును) 

సొందుటకు సనుగ్గు డగును అని చెప్పిరి. బుద్ధుః డాత్మ యున్నదని 
nH 

యమొస్పుకొ నుప గాడు. ఎప్పటికి సొత్మవిచార సును వ్యర్థమైన 

యలరలో పడరూడదనీ యాతయు స్పృష్టముగ వక్కాణించెనుం 
(og) 3, 

అయినను బౌద్ధభిక్షువు రీతగులతో సెటులు పరీ ౧పవలసినదియు 

పప్పుచు. 

యథా అహం తథా ఏకే యథా ఏతే తథా అహం, 
త్న ఆహ జ్య అత్తానం (ఆత్మానం) ఉపమం కత్వా (కృత్వా నహనే 

య్యనఘాతయే, 

~ చీ నెట్లో అటు ఖీ వీరును, ఏ రటులో యటుగే నేనును అని తన్ను 

సమానముగ తెలీనిక్"నీ (ఎవ్యరీన్ఫి చంపను కూడదు. చంపింపను 

సైతము రాదు అని యాణత్మాపమ్యుదృష్టి నుపదిళింబెను (సుత్త సిపా 

తము నాలకసుత్త. 27, ముండు), “థమ్మపద* అను సేరు గల మటీ 
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యొక పాలీభౌద్ధ గంథమునందును (ధమ్మపద, 129; మజియు 180) 

పై శ్రోకముయొక్క రెండవ చరణము రెండుసారు లక్షరవు మార్పు 

సైతము లేక చెప్పబడియున్నది, మజియు పిదప మనుస్మృతి($.45) 

మహాభారత (అను. 114-5) ములను నీ రెండు [గంథములయందును 

స్పష్టముగ గన్పట్టుచున్న శ్లోకము లీక్రింద6 జెప్పంబడినరీతిగ పాలీ 

భాషయం దనువదింపయటడినవి. 

సుఖకామాని భూతాని యో దండేన విహింసతి, 

అతనో సుఖమేసానో (ఇచ్భ్చన్స్ పేచ్యసో న లభతే సుఖం, 

ఎవడు తన వలెనే సుఖము: గోరు మజళజియొక [పాణిని తన 

యొక్క (అత్తనోో సుఖార్ధమై దండముచే హింసించునో వానికి 

చచ్చినపిదప (పేచ్య_|పేత్య) సుఖము లభింపదు (ధమ్మపద. 181). 
అత్మయొక్క యన్నిత్వము మాన్యముకాక పోయినను అత్క్మొపమ్య 

మను నీ పదము బౌద్ధ్యగంథములలో. గాన్పించుచున్న౦దున బౌద్ధ 

గంథకారు లీ విచారమును వైదిక గంథముల యందుండియే గైకొని. 

రని స్పష్ట మగును; కాని దీని విషయమై విశేషవిచారము పిదప 

జేయుదము. * సర్వభూతస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని* 

అనునటు లెవరిస్థితి యున్నదో వా రితరులలో వరి ంచునపుడు ఆత్మా 

పమ్యబుద్ధితోడనే యెప్పుడును |బవర్శించుచున్నా రనియు, నిదియే 

యా వ్యవహారమునకు ముఖ్యమగు నైతికతత్త్వ మనియు, మేము 
చిరకాలము నుండి యెజటింగియున్నా మనియు, పైవచనములవలన 

స్పష్టముగనే కొన్సీంచును. సమాజమునం దొక మనుష్యుండు మథి 

యొకనితో నెటుల వర్షింపవలయునో నిర్ణయించుటకు నాత్మాపమ్య 

బుదియొక్క యీ సూత్రము “అనేకుల కధికహిత” మను నీ యాఢి 
భౌతికతత్త్వముకంకఠు, ముఖ్యము, నిర్దోషము, నిస్ఫందేవాము, 

వ్యాప్తము, నల్పాక్షరములు గలదియు నజ్ఞానులకు సైతము వేగ 
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ముగ దెలి మనది తుసితు సవ రనరు ?౫* ధధ్మాధర్మశాస్త్రముల 

ముగు నహాసాము (వీష పంగ్షేపతో ధర్మః); సక మూలతత్త్వ 

SENT రథ్యాళ్ళదృష్టి చే నుపపళ్తి కుదిరినట్లు కర్శ యొక్క 

నపశ సరీణామమును మా|తమునే పరీక్షించు నాధిఖౌతికుల 
శాడముడే. గుదురదు; కాన్సననే ధర్మాధర్మ*ాస్త్రములయ ౦దున్న 

టె | పధానసీయమముటకు కర్మయోగముయొక్క యాథిఖో తీక్ర 

వృష్టి చే విచావంచు పొళ్చాత్యపండితులయొక్క [గంథములలో 

పముఖస్థానము తజిచుగ నీయయడినది. వేయేల? అత్మొాపమ్యుదృష్ట 

ముక్క సుషతము నొతమూల నుంటి సమాఎబంధనముసకు నుప 

ళ్ళు ఆషేరు రధిగముఖము” మొదలగు చేవల దృగ్యత త్త్యసుచేతనెే 

వెష్టుద మున పూరు (సయత్నించుచుందురు; థన యుననిషత్తుల 

నందును, మనుస్మృళియందును, గీళణయందును, మహాభారతము 

ముగు తర పరరణములయందును, బౌద్ధథర సైముబయందును, 

పతర గీశము అందును నితర ధర్మములందును అత్కొపమ్య మను 

స సులభమైన నీతినత్తమున కే య గస్టాన మాయటయిడినద న 

స్పష్టమగుచున్నది, యాహూదులయొక్కయు.. (4) 'కై9 స్తసుల 

యమొక్కోంము ధర్మ గ:థములయందున్న “నీను నీ యిరుగు పొరుగు 

పాం్యడను నీవలెనే | పేమించుము * (లెన్ది. 18.10; మాత్ధ్యూ 24.89) 

అను సొజ్ఞయు నీ సయమములయొక్క రూబబతరమే యై యున్నది. 

కిస పులు దీనిని సువర్ణ సూ తమని ( అనంగ; బంగొరువంటి 

మూట్యము గలిగిన నయము మసి చెప్పుచున్నారు; కానీ (మూత్మెక్య 

. u ఆల్భొాతర మసందిగ్గం సొరప ద్విశ్వతోముఖిం, అస్రోభ మన్రవద్యు6 

చ సూతం స్యూకవిదో విదుకొ అని సూ కశద్ద మునకు. వ్యాఖ్యాసము6 జేయు 
చుందురు, గోనముయొక్క సొకర్యముననై కొన్చిమం తములయందు? (బయో 

గింపందిగు నిరర్గకములగు సక్షరములను స్టోభ లందురు. సూ[తములియం దిట్టీ 

నిరర్ణకములగు సతరము లుండపు. కొవుస సీలతీణమున నస్తోభ మసువ శీషణము 

చేయందిడీనది, 
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మునకు నుపపత్తి వారి గంథములలో లేదు. “లోకులు తన విషయా 

మున నెట్లు ప్రవర్మింపవలయునని తనకు తోంయనో అక్లు తాను వారి 
విషయమున [బవర్శింపవలయును* (మ. 7. 21. ల్యూ, 6.81) అను 

నీ డ్రీస్తుయొక్క యుపదేశమును అత్రాపమ్యస్మూతమున నొకభాగమే = 

గీనుదేశపు తత త్వ్వజ్ఞుండగు అరిస్టోటిలయొక్క (గంథమున నొకదతో 

నొకరికి. గల వ్యవహారమునకు సంబంధించిన, యీ తత్త్వమే 

యక్షరమార్చు సైతము లేక చెప్ప(డినది. అరిస్టోటిల్ |క్రీస్తుపూర్వము 

సుమారు నూండవందల సంవత్సరముల కాలమున నుండినవాండు; 

డాని యరిస్టోటిల్ నకు పూర్వము సుమారు 'రెండువందలసంవత్సరము ల 

కాలము నందుండిన చీనాతత్త్వజ్ఞానియగు ఖూ_వూ_త్సే (ఆంగ్లేయ 

భాషలో నీ పేరున కపభంశరూపము కాన్ప్యూషియ స్) అనువానిజి త 

నాత్మాపమ్యదృష్టియొక్క పెన చెప్పబడిన నియమములు చైనాభా 

యొక్క సరణినింబట్టి యొక శబ్దములోనే చెప్పయిడినవి! కాని మున 

దేశమునం దీ తత్వము కాన్ ప్యూసియ స్కంకు బహుపూర్వమున నువ 

నిషత్తులలోను (ఈశ. 6; కేన. 13), భారతమునందును, గీతలయాం 

దును,“ ఆత్మవత్ పరా వేంతేం మానీతజాతేంి అని (దాన. 1210.22) 

మహారా ష్ట్ర దేశమందలి సత్సురుషమండలులలోను చెప్పబడినది. తన 

దృష్టాంతము బట్టి జగత్తునెటుంగపలయునని చెప్పుటయు [పచాత 

ములో నున్నది. ఇంతియ కాక దాని కాధ్యాత్మికో పపత్తి యు మన 

(ప్రాచీనులగు శాస్త్రకారులచే( జెప్పణుడినది. వైదికేతరధర్మముల 

యందు నీతిధర్మములయొక్క యీ సర్వమాన్యసూ తము వాయ ౯ 

బడినను దానికి నుపపత్తి చెప్పబడలేదు, మటియు బ్రహోతై్మెక్యరూ వ 

మగు నధ్యాత్మజ్ఞానము చేంగాక, మజీ దేనిచేతను నీ నూ తమునకు 6 

దగిన యుపపత్తి దొరకదని గుర్తుంచుకొనినయెడల గీతలయందున్న 

యాధ్యాత్మికమయిన నీతిశాస్ర్రముయొక్ష. గాని, కర్మయోగము యొక 

గాని మహత్త్యము వ్యక్త మగును. 
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సమాజమునందు మనుష్యు లొకరితో నొక రెట్లు వ్యవహరింప 

వలయు నను విషయములో “అత్మాపమ్య” బుద్ధియొక్క సులభమగు 
నీ నియమ మింత వ్యాపకమునుు సుబోధకముగను, అన్నివైపుల 
వ్యాపకమును జెందినదియుగా నున్నదా? లేదా? యని విచారించి 

సర్వభూతములయందు నుండు నాజై్మక్యము నెణింగి “ (ఆత్మవత్ ) 

సమబుద్ధిచే నితరులతో వ్యనహరించుచుండుము * అని యొకపరి 

నిర్బంధించిన పిదప, లోకుల'పై దయయుంచుము; వారికి యథా 

శక్తిగ సాయము జేయుము; వారికి 'కల్యాణ మొనర్పుము: వారికి 
నభ్యుదయ మార్గమును జూవుము; వారిని _పేమించుము; వారికి 

అసహ్యము గలుగున ట్రొనర్పకుము; వారిని దుఃఖ పెట్టకుము; 

వారితో న్యాయముగను సమతగను వర్తించుము: ఎవ్వరిని నిర్బం 

ధింపకుము; ఎవ్వరి | దవ్యము నపహరింపకుము; ఎవ్వరిని హీంసింప 

కుము; వారితో నసహ్యముగ మాటలాడకుము; అనేకుల కధిక 

కల్యాణము చేయవలయునను బుద్ధిని నిత్యమును మనస్సున నుంచు 

కొనుము; ఎల్ల వారు నొక పితాపుత్రులమే యని వారి విషయమున 

బంధు పేమతో వ్యవహరించుము అసు మొదలగు నుసదేశములను 

వేర్వేఖుగం జేయనక్కజ లేదు. ఎవరికైనను దమ సుఖదుఃఖములు, 

లేక్క కల్యాణము దేనియం దున్నదియు సహజముగనే తెలియును, 

నుజియు, సంసారమున సంచరించుచు “ఆత్మా వై పుశ్రనా మాసి” 

యని కొని “అర్థం భార్యా శరీరస్య ౫ యని కాని యెన్నుకొని త 

న్ననుసరించియే న స్రీవుత్రులను (పేమింపవలయు నను విషయము. 

యొక్క యనుభవము కుటుంబవ్యవస్థచే నతనికి పైప పృమగుచున్నది. 

కానీ కుటుంబ మనునది యీ “అత్మాపమ్యబుద్ధి” యను పొఠము 

నభ్యసించుటకు మొదటి సాధన మగును. దిసీ యందె సర్వదా 

లంపటు(డై యుండక కుటుంబము తర్వాత మ్మితులు, అప్పులు, 

గో|తజులు, గ్రామస్థులు, జాతిబంధుపులు, ధర్మబంధువులు మశ్తకియు € 

క గీ 1-16 | 
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దుద కెల్ల మనుష్యులు అన్ని భూతములు, అని యీ తీరున ప్రతి 
మనుజుయు అత్మాపమ్య బుద్ధిని విస్తారము వ్యాపకము( జేసి తనయం 

దే యాత్మ గలదో, యదే సర్వ; నూతముల యందున్నది యని తెలిసి 
కొనుటయు( దుద కా తీరున వర్తించుటయు ననునది, జ్ఞానము 

నకును, అశమవ్యవస్థకును పరమావధియై న (లేక్క సునుష్యమ్మాతు 

లకు సాధ్యమైన) సీఖేయగునని యాత్మొపమ్యబుద్ధిరూపమైన సూత 

మునకు( దుదిదియు వ్యాపకమునగు, నర్థము, _నుణీయు నీ పరమా 
వధియొక్క స్థితిని పొందు యోగ్యత, యే యజ్ఞ దానాది కర్మలచేత 

వృద్ధి జెందుచున్నదో యా కర్మలన్నియు, చిత్త శుద్ధికారకములును, 

కావుననే గృహస్థాశ్రనుమునC గర్శవ్యములునని మొత్తముపైన సిద్ద 

మగును. కారణ మేమియన : చెత్త శుద్ది యనుదానికి నిజమగు నర్థము 
స్వార్థబుద్ధిని వదలి (ట్రహ్మాత్రైక్యమును తెలిసికొనుటయే, కావుననే 

గృహస్థా|శమమునందలి కర్మలను స్మృతశికారులు విధించినా రని 

పూర్వముననే వచింపంబడినది. యాజ్ఞ వల్కు్యులు మై[తేయికిం జేసిన 

“ఆత్మా వా అరే [దష్టవ్యః” మొదలగు నుపదేశములయం దీ 

రహస్యమే యున్నది. “ఆత్మా వై వె పుత్ర నొమాని” అని యాత్మ 

యొక్క వ్యాప్తికి సంకోచమును గలుగ సేయక, “లోకోవై అయ 

మాత్రా” అని దాని స్వభావముగ నుండు వ్యాప్తిని తెలిసికొని, “ఉదార 

చరితానాం తు వనుధైవ కుటుంబకమ్ *_ గొప్పవారికి పృథ్వియే 

కుటుంబము అను నీ జ్ఞానము చేత |పతి మనుజుడు తన వ్యవహార 

ములను జేయుచుండ వలయునని య ధ్యాత్మజ్ఞున మను పునాదిపై 

'గట్టంబడిన కర్మయోగళాస్త్రమను మందిర మెల్ల వారికి, చెప్పుచున్నది, 

నుణీయు నీ విషయమున మన కర్మయోగశాస్త్ర మితర దేశముల 
యందలి పొచదీనము నర్వాచీనమునగు నే శర్మ యోగశళాస్త్రమునకుసు 

నోడిపోక యుండుటయే కాక్క యిది యన్నింటిని లోబజచుకొను 
టచే పరమేశ్వరునివలె పదియంగుళము లన్నింటికంకు మీగిలియుండు 
నని నాయొక్కు నిశ్చయము, i 
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గానీ యాత్మొపమ్యభావముచే “వసుధైవ కుటుంబకమ్” 

అను శేదాంతస బంధ మై నదియు, షృపక మైనదియు నగు దృష్టి గలి 

గిన పిదప దేశాభిమానము, కులాభిమానము, ధర్మాఖిమానము 

ముదలగు సే సధద్గుణములచే కొన్నికులములు, లేక, రాష్ట్రము లిప్పు 

డభ్యుదయము నొందుచున్నవని కాన్బించుచున్నవో యా సద్దుణము 

అస్నియు ననవసరము లగుటయే గాక యెవరయినను తన్ను. జంపు 

టకు సచ్చినను, “నర ్యర సృర్వభూతేషు” (A. 11.50) అను గీతా 

పాక్యమున కనుసారముగ వానిసి దుష్టబుద్ధిచేం గొట్టకపోవుటయే 

తనకు థర్మమగును గాన (ధమ్మపద. 488. చూడు దుష్టులకు 

(ప్రతీకారము సంభవింపదు. దానిమూలమున వారియుక్క దుష్ట 

కృత్యములు సాధువులు సహాయపడవలసినవా రగుదురు. మజియు 

దుష్టులయుక్క (పొాబల్యము వ్యాపించుటచే మొత్తముపై సమాజ 

మునకు(గాని, రాష్ట్ర్రముసకుంగాని వారివలన సాశము గలుగు నని 

ఏసిపి ననేకులు ము కిం జెప్పుదురు. “న పాపే (పతి పాపః స్యాత్ 

సాధు రేవ సదా భవేత్? ..దుష్టునితో దుష్టుడు కాంగూడదు, సాధు 

తము తోడే సంచరింపవల మును (మ. భా, వన. 206. 44). 

కారణ మేమ యనగ; దొష్ట్యము పేతను, వై వెరముచేతను వైర మెప్పు 

గును నళింపదు. “న ఛాపి వైరం 'వెరేణ "కేశవ వ్యుపశామ్యతి” 

గో ఊోతెదీ దుష్టు(డ్రైనవాండు "మనచే 'పరాజితుండైన పీదప వాండు 

మునస్సునం దధికశ్షేశమున పొందును, ఇంతియగాక తిరిగి కసిదీర్చు 

కోనుటుకు సమయము 'వేచియుండును. “జయో వైరం |పస్ఫజతి” 

కాన్సున దుష్టులను ఇంతి నేతనే నవారించుట యుక్త మగును అని 

సుపశఖారళీమున స్పష్టముగం జెప్పయిడినది (మ, భా. ఉద్యోగ. 

71,59; మటి ము ౮8). మతి యు, భారతమునందున్న యీ శ్లోకమే 
చౌద్దథ ధర్మ గంథములలో |(వాయలయిడి యున్నది (ధమ్మపద. గ్; 

మట ము 201. ముహావగ్గ 10.48 చూడు). అ రీతిగ నీవు నీ వైరులకు 



24. గీతాశహస్యము 

(ప్రతిక్రియ జేయుము. (మాత్ట్యూ. గ్.4. 4). మజీయు “ఒక చెంపపై 

నెవండైన నొక దెబ్బంగొట్టినయెడల వానికి నీ రెండవచెంపను గొట్లు 

టకై చూవుము (మత్యూ. ర్. 89. ల్యూక్ గం +29) అని (కీస్తువుచే సై సేత 

మొ తత్త్వ నునువాదము చేయబడినది, (శ్రీస్తునుకం టొ సూర్వమున్న 

వైనాదేశపు తత త్వ్వజ్ఞుండు లా_జఒ-త్సే అనువాండును నిటులే చెప్పెను, 

మౌ నుహారాష్ట్ర సేధుమంత శబములో ఏకనాథ మహారాజులుంగాొ రీ 

తీరున నాచరించినటుల కథయును గలదు, శ్రమకు, లేక, శాంతికిని 

పరాకాష్టను నుత్కర్షను నూచించుచు నీ యుదాహరణ మొక గొప్ప 

దానిలో? జేరినది కా దనుటకజేమియు కారణము కానరాదు. సత్యాను 

సారముగనే క్షమ యనుధర్మము సైతము తుదకు (అనంగా: సమా 
ఇముయొ క్ర పూర్వావస్థయందు) నపవాదము 'నేనిదియు రూపముతో 

మాత ముండుననుటకు - సంశయము లేదు. - చేయేల? |పస్తుత 

మపూర్ణావస్థయందున్న సమాజమున ననేకసమయములలో శాంతతచే 

సిద్ధించుకార్యము కో పముచేత కానేరదని కొన్సించుచున్నది, దుష్టుం 

డగు దుర్యోధనునకు సహాయ మొనర్చుటక్రై యెవ రెవరు వచ్చిరో 

చూత మని (పయత్నింపంగా నా వచ్చిన వారిలో పితామహులు, 

" గురువులు 'మొదలగు పూజ్యులు గాన్సించిరీ అంత నతనికి దుర్యో 

ధనుని దౌష్ట్యమునకు (పతి క్రియ( జేయునిమిత్తమై పన్నుగడలు పన్న 

వలసి వచ్చుటయు, ధనలోభము నొందుటయు ననునవీయే కాక 

గురువులగు వారిని శస్త్రములతో వధియించుట యను దుష్కరకర్మ 

సైతము చేయవలసివచ్చునని తోంచెను (A. ఓర్. మతియు, “న 

సే ప్రకిపాప స్యాత్” అనున్యాయము |పకారము దుర్యోధనుండు 
దుష్టుండే కాన నథనివలి మనము సైతము దుస్తులము కారాదు. 

“అతండు మనలను చంపివను (గీ. 1. 46) మనము నిర్వ్వైరమగు 
నంతఃకరణనుతో స్వస్థ్సముగ నాసీనులమై యుండుటయే యోగ్య 

మగును” అని చెప్పుట కారీింభించెను, అర్జునుని యొక్క యో 

సంశయమును బో(గొట్టుటకొఅకే గితాశాస్త్రము (పవర్తించినది. 
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1ంన్సున్స ఫీ విషయనుుు. గీతలలో బాగుగ వివేచింపయడిన టితరము 

లగు ధర్మ[గంథము లలో నెక్కడను స్పృష్టముగ గానింపదు. ఉదా 

సారము | నొద్దకై స్తవ ధర్మముణు రెండును నీర్ర్యైరతత్వముసు 

వైథికధర్భముబవలె స్వీకరించుచున్నవి,. కాని లోకసం[ గ్రహమును, 
ర్మ సంరక్ష అమును, అగ్ర్యము సేయక సర్వకర్మలను వదలి సన్యాస 

సును గ్రైకొను వానియొక్క పర్శనమును, బుద్ధియు, ననాసక్త ము, 

సిర్హ్యైరము నైనను, నొ యనాసక కము, నిరై ర్రైరము నై నెన బుద్ధికోడనే 

సర్యవ్యవహారముంంను జీయుచున్న, కర్మ యోగియొక్కు వర్తనము 

నను నీ తెండును సిర్యాంశములయందును నొకటియే యనుటకు 

సీలు శేడణు విషయము బొద్ధీక్రిస్సన ధర్మ గంథములలో స్పష్టముగ( 

శెచ్చటను చస్పిటిడ గేదు, “పైగా | కీస్తు స్తువుచేం జెప్పంబడిన నిరైషరత్వ 

గూవమగు కింద చెప్పబడిన 'నుసదేశమునకును, జగత్తునం దున్న 

సీగియుర? యోూగ్యతికును మేళన మొనర్ఫుట పాశ్చాత్యులగు నీతి 

శన జ్ఞ గో విధు గాం దోచిన మటీయు నిక్శేయను "పీరు గల. 

gh రగు పండితుడు సరైషరత్య మను ధర్మతత్త సము 

నాసత్వము. నంటిదియు, ఘాతుగము నగుటచే నదియే yy మని 

బెస్ఫ్కనట్టి శన నధర్మములన సై నైరోపొఖండమున నిర్వీర్యముగొం 

శయ బడినదం.. తన |గంథమున స్పష్టముగ వాసెను; కాని నున 

జేశమునందళలి యే ధర్మ[గంథమును చూచినను, సన్న్యాసము కర్మ 

మోగము నము నీ 'రెంటుధర్మమార్గముల మధ్యమున నీ విషయములో 

భేదము చింగువలుం యు నను విషయము, గితల'కే కాక మనువునకును 

ఫర ప ముగ శవగతము, గన్ముతను నయినదన స్సష్ట మగును. కారణ 

మేమి గున “కుధ్యంతం న పతి ర్రుధ్యేత్ *_ కోపము వచ్చిన 

పొసిపు నీనా సూయ. గకోపగింపరుషు (మను. 0b. 48) అను నీ నియ 

నము మమువుచే గొర్లస్ట్య గర్భము లయందు, బీజ రాజధర్మముల 

«see Paulsen's Syston of Ethics, Book TI Chap. X. (Eng, 
Trans) and పంల Anvu-Christ, 
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యందును గాక కేవల మతిథిధర్మములయందే చెప్పబడినది; కాని 

వీనిలో నే వచన మే మార్గములో నున్నదను విషయమును గాని, దాని 

నే కడ నుపయోగించుకొనవలయునను విషయమును గాని యోచిం 

పక్క సన్నా్యాసము కర్మయోగము న నను రెండు మార్గముల యందును 

పరస్పర విరుద్ధము లగు సిద్ధాంతములను సమానపటిచి యొక్కచోట 

చెప్పుట యనే పద్దతిని (పస్తుతపు టీకాకారు లారంభీంచి నందువలన 

ననేక పర్యాయములు కర్మయోగమునందున్న నిజమగు సిద్ధాంతవిష 

యమై యెటుల వ్యామోహమును బొందుచున్నదియు, నేనే వెనుక 

నైదవ |పకరణమున జూపియున్నాను. గీతలమై నున్న టీకల యీ 

(్రామకమగు మార్గమును వదలుదుమేని నిర్రై్యరశబ్దమునకు భాగవత 

ధర్మీయు (డగు కర్మయోగి యేమి యర్థమును జేయునదియు సహజ 

ముగ దెలియును. కారణ మేమియన ; కర్మయోగియగు గృహస్థు 

డిట్టి సమయములలో దుష్టులతో నెట్టు వ్యవహరింపవలసి నదియు, 
“తస్మా న్నిత్యం క్షమా తాత! పండితై రపవాదితా”.. నాయనా! 

ఇందుకొజకే పండితులచే క్షమ'కెప్పుడును నపవాదము చెప్పబడినది ' 

(మ భా.వన. 28.8) అని పరమభక్తుండగు పహ్హాదునిచే. జెప్పయుడినది, 

మనకు నేవి దుఃఖదాయకము లయినవో యట్టి కర్మలను చేసి యిత 

రులను దుఃఖ పెట్టకూడ దనునది యాత్మాపమ్యదృష్టియొక్క సామా 

న్యధర్మ మనుమోట సత్యమే; కాని యో ధర్మమునకు (పతిబంధులగు 

నితరులు మనల దుఃఖ పెట్టయూడదను ధర్మమును పొలించువారు లేని 

సమాజమునం దొక్రండే యీ ధర్మమును పాలించియు నుపయోగము 

'వేదని మహాభారతమునందు నిర్ణ యింపంబడినది. ఈ సను తాశబ్దమే 

'రెండువ్యక్తులతో సంబంధించును అనంగాః సాపేక్షము కావున జంప 

వచ్చు వాని జంపిన నహింసాధర్మము చెడిపోనటు లే దుస్థులను 

యోగ్యముగ శిక్షించుటచే సాధువుయుక్క యాత్మాపమ్యబుద్దికిం 

గాని, నిర్వైరత్వమునకు(గాన్సి యేమియు గొట(తరానేరదు, "పైగా 

దుష్టులయొక్క యన్యాయమునకు |పతీకార మొనర్చి యితరులను 



సిధాసస్టవ్యవహారము 247 
థగ 

సంరశ్షీంచుట యను (శేయము సై సెతము నతనికి సిద్ధించును. పరమేశ్వ 

గుని బుద్ధిక౦ ఇ సాధువుయొక్క బుద్ధి విశేషసమత్వము నొంద లేదని 

యెల్లవా 'రెజింగినదియె గదా? అట్టి పరమేశ్వరుడు సైతము సాధు 

సం రక్షణార్గమును, దుష్టన్మిగహార్ధమును, అయా సమయములం దవ 

శారములుదాల్ని లోకసంరక్షణను జేయుచున్నా శే (R&T; మణీయు 

గ ఇంక నితరులవిషయ మేమి చెప్పవలయును? *వసుధైవ కుటుం 

బగమ్ * అను దృ్భష్ని కలుగుటచే( గాని, ఫలాశను వదలుటచే( గాని 

భేదము గేకయే ;ముండవలయునని చెప్పుట ధ్రాంతిమూలమై 

మున్నది, ఫలాకయందు మమత్వబుద్ధి పధానముగ నుండు 

ననియు, దానినీ వదలిననే కాని పాపవుణ్యము లందుండి విడువ 

బడుట బేదనియు. గీతలయొక్క సిద్దాంతము. కాని యెవరి శేది 

యోగ్యముగాదో దాసిని వారీ కిచ్చుటిచే స్వలాభమునే పాటించు 

“షట సకణోయినను దుష్టులకు సహాయము బేసి యద్హ్హ లగు 

సాధునుఖకును నందుమూంమున సమాజమునకు నష్ట మొనర్చిన 

పాపము గగులక దప్పదు. _ కుబేరునివంటి యైశ్వర్యముగల కోటీ 

శ్యరుండు బజారునకు కూరకొనుట.8 పోయి కొత్తి మిరియాకున 

శిట్లు అక్షణుపాయల. సీయం యటులే పూర్ణమైన సామ్యావస్థ 

స్ “దిన పుగషుం డెనని శేది యోగ్య నుగునో "దానియొక్క తార 

చమ్మ్యుమును మజణివండ), అశనియొక బుద్ధి సమమైనది యగుట 

సత్యమే; ఇని “నమత శ; ఇముయొక్క యర్థము గోవునకు "వేయు 

గడ్డీ మనుష్యుటరును; మనుష్యుల కడు నన్నము గోపులకును వేయుట 

య్ని నలపం గూడదు, గీశలయందును నీ న్యాయముచేతనే 

కేవలము. దాతనవ్న సునీయ్ సౌొత్త్వికదొనమును చేయవలయునని 

మున్నదో యదిమయును, “దేశే కాలీ చ పాలే చి అనగా: ' దేశ 

మును గాలమును వళ తమును చూచఛచియే దానము నీయవలయు 

(గీ 180)! నని భగఫంతునిచే, జెప్పంబడినది. సాధువుయొక్క 

సామ్య బుద్ధిని వరించు బ్లానేశ్వరపుహారాజుగా రట్టి సాధువునకు 
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పృశ్వియొక్క యుపమానము నిచ్చినారు, ఈ సృథ్వితే “సర్వంసహా' 

యని మణీయొక పేరు, కాని యీ 'నర్వసంహ' యన్మువారు 

సైతము తన్నెవరై న; గాలితో తన్నిరేని ఆ తన్నినవారి యరికాలి 

కంకె బలము గల దెబ్బను తగిలించి తనయొక్క సమ తాబుద్ధిని 

వ్యకృము చేయుచున్నది! నునస్సున వైరము “లేక సోయినీను 

(అనయా: నిర్వ్వైరుం డైనను (పతీకార మెట్లు చేయునో దీనివలన 
బాగుగ వ్యక్షనుగును; మీజియు నీ కారణముచేతనే స్వయముగ 
భగవంతుడు “యే యథా మాం పపద్యంతే తాం స్తథైవ భజా 

మ్యహమ్ *_ ఎవరు. నన్నెట్లు సేవించుచుళ్నారో యటులే వారికి 

ఫలమునే యిచ్చుచున్నాను (A. 4. 11) అసి యక్లే యాచరించియు 

“ వైషమ్య-నై రృణ్య ౫” దోషముల నొందండని కర్మవిపాకశాస్త్రమున( 
- జెప్పబడినది. అటులే వ్యవహారమునందును వ్యావహారిక నియమ 

ములయందును సైతము పహాత్యం జేసినవాసికి నురిశిక్ష విధించు 

న్యాయాధీశ్వరు డతనికి విరోధి యని యెవ్వరును నుడువరు; బుద్ధి ' 

నిమ్కోమమయి సామ్యావస్థకు. జేరెనేని యా మనుష్యుండు తనే 

యిచ్చచే నెవరికి నపకార మొనర్చండు; అతనివలన నితరుల కేదైన 

_ నపకారము గలిగిన యెడల నది యితరుని కర్మకు ఫల మగునసియు 

నిమ్మా మబుద్ధి గలిగిన స్థిత పజ్ఞుం డిట్టి సమయములయందు 

చేయుపని చూపులకు మాతృవధ, గురువధలవలె నెంతఘోర మైనను 

దానియొక్క శుభాశుభఫలముల బంధన మతనికి. దగుల దనియు 

నధ్యాత్మశాస్రముయొక్క సిద్ధాంతము (గి. 4.14; 9.28; మజియు 
18.17 చూడు. దండశాస్త్రనియమముల యందు సైత మాత్మ సం 

రక్షణకు జెప్ప(బడిన నియమము లీ తత త్వ్వమును బట్టియే రచియిం 

పడినవి. లోకులు *దాజవు కమ్ము” లని విన్నవింపంో * బ్రనం 

చారముతో సంచరించులోకులను శిక్షంచుటకై రాజ్యమును స్వీకరించి 

నేను పాపమునకు లో(బడుట కిష్టపడనని మనువు మొదట చెప్పె” 
నని యొక కథ యున్నది. కొని “త నుబు9వన్ (ప్రజాః మా భీః 
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గర్భం నేనో గమిష్యతి" (మ, భా, శాం. 67. 2[్ర_ లోకు లతనిని 
భయపడకుము; పొ మెవరిదో వారికే తగులును; నీక్కు.రక్తించిన 
స్రణ్యాము మా తీము సిద్ధించు నని చెప్పి “ పజారక్ష ణార్థమై నీ కగు 
న్య గుమునక్రై మేము సక్స పన్ను నిచ్చెదము"” అని ప్రతిజ్ఞ ం జేసిన 

పిదస మనుసు రాజుగా నుందుట కిష్టపడెను. సారాంశ మేమి 

యనంగ నాఘాత మంతయే |పత్యాఘాత మను నచేతనసృష్టియం 

గున్న గర్మలనంబంధ మై మైనదయు నెష్పుడును మార్చును జెందనదియు 

నగు నియునుమునే, సజేతనసృష్టియందు నెట్టి వాని కట్టి వాడే 

గాపల గు ననునది గుుపొంతరము., సామ్యావస్థ నొందని బుద్ధిగల 

rE) కర్మ విపాకముయొక్క నియమములలో6 దమ 

వమమళ్యబుద్షీని ప పేశ పెట్టి |కోధముతో నై. నె.నను ద్వేషముతో నై నెనను 

అనూ నము గం "ఖై నధికముగ | పత్యాఘాతము, జేసీ దాని విషయమై 

సిం ీగ్కుకొనుచున్నారు. నుటియు తముక౧కై నెవండైన దుర్చలు' 

డున్న యడం వానియందు భీని తవు నొకదానిని గల్పించి దానికి 
| పతిఠోరము( జీయుమిషతో సతని సొత్తు నపహరిఎచి తమకు లాభ 

మును గలుగ టీని! గొ సుటై యెల్ల ప్పుడు |పవర్తి ందుచుందుడు; కొని 

Hh Bmw, వైరమును, అభిమానమును, (కోధముచేతం గాని, 

జబు గొస్కు ద్వేషముదేతం గాని, దుర్చలుల పీడించుటను, 

గర్యమం చేత తన | పొఢత్వమును), విలాసమును, సత్తును, శక్తిని 

బేటి rE ము సట్లి (యౌ బుద్ధి సౌమాన్యజనుబవ లె మనస్సులో లేని 

heey అద వచ్చిపడిన బంతిని వెనుగకుం (దిప్పషజయుట 

మా తోమునే (లని గ తమరు గలిగిన యపకారమునకు6 (బత్యప 

న. జీ సులు శే) తమయుక్కు శాంతమును, నిర్హ్య్వైరమును, 

నీసుము నయినట్లి బుద్దిని చడంగొట్టుకొనక యుండుటయే కాక 

ఇగర్తునందు దుష్టుల (పోబన్యను నుచి నీనులకు నన్యాయము కాంగూడ 

రస యిట్టి |: సత్యాఘాభరూపమైన గర్మచేయుట లోఠసంగహాద్భష్టిచే 

ఖెపడీ భర సముటమయున) (అనంగ; కోర ర్య మసియును) ( (A. రీ. జిల్) 
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నిట్టి సమయనులయందు సనుబుద్దిచే! జేయంబడిన ఘోర యుద్ధము 

సైతము ధర్మ్యము, శ్రేయస్కరము నగు ననియును గీతల యం 
దున్న సంపూర్ణోపదేశమునకు సారము. ఎల్ల వారితోడను నిరై్యరము 

గనే వ్యవహారింపవలయును,. * దుష్ట్రలతో దుష్టులుగా నుండరాదు”, 

“కోపపఢువానిపై కోపపడరాదు* అను నీ ధర్మతత్త్వములు స్థిత పః 

డైన కర్మయోగికి మాన్యములు కాకపోవు. కాని, నిర్వైగు6 డన(ంా; 

నిష్కి9యు డు, లేక్క |పతీకారశూన్యు(డు నని కేవల సన్న్యాస 

॥ మార్గమునందున్న యర్థమును సత్యమని యెన్నక “వైర మనంగా? 

మనస్సునందున్న దుష్టబుద్ధి, దానిని వదలవలయుననునది మా(తమే 

నిరై రపదార్గము ” అని యెజీంగి లోపల దుష్టబుద్ధి లేక “కర్మ 

యెవరిని వీడదు, కావున కేవలము లోకసం|గహార్థమును, లేక, 

(పతీకారార్థము నావశ్యకమును నైనది. శక్యమగునంత కర్మను నూహ, 

తోడను వైరాగ్యముతోడను నిస్సంగబుద్ధితోడను చేయవలయును” 
అని కర్మయోగులు చెప్పుచున్నారు (A. గ 19). కావున కేవలము 

నిర వరపదమును యోజింపఠర__ 

మత్కర్మకృత్ మత్చరమో మద్భక్శః సంగవర్జితః, 

నిరై పరః సర్వభూతేషు య స్స మామేతి పాండవ. 

| A, 11.56, 

ఒ అను శ్లోకమున * మత్కర్మకృత్ ” అనయా: నా యొక్క (అన( 

గాఃపరమేశ్వరుని ) (పీతికొజకు కర్మలను జేయువాడు అనయా: 

“పరమేశ్వరార్చణబుద్ధితో సర్వకర్శములను జేయువా(డు” అని చెప్పి 

పిదప మహాత్త్వ హోధకమయిన ముజీయుక విశేషణమును వేసి 

భగవంతునిచే నిర్వైరత్వమునకును నిష్కామకర్మకును గితలయందు 

భక్తి దృష్టిచే సంబంధ మేర్చజణుపలుడెను. మణీయు నీ శ్లోకము సర్వ 

గీతాశాస్త్రముయొక్కు సారనుని శాంకరభాష్యమునందును నిశరము 
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అగు తీకలయందును( జెప్పండినది. బుద్ధిని నిర్వైరముగం జేసికొను 

లకు( గాని, చేసికొనిస పిదప. గాని కర్మలను వదలపలయునని 

గీఠకలలో నెచ్చటను లేడు. (సతీకారార్థమై యే కర్మలు చేయవలనినవై 

“నున్నవో యవి యీ రీతిగ నిర్వైరత్వముతోడను పరమేశ్వరార్చణ 

బుట్టతోడను చేసె నేని కర్తకు వానియొక్క పాపము, లేక దోష 

యేమియు తగలదు. ఇంతియే కాక్క |పతీకారముయొక్క కార్యము 

సమాష్త మగునేని [పతీకారము చేయయుడిన దుష్టునశే * అత్మౌాపమ్య 

దృష్టి” గల్యాణమును చింతించు బుద్ధియు మనస్సు నుండి తొలంగి 

పోనేరదు. ఉదాహరణము : రాపణునియొక్క దుష్టకృత్యముల 

విషుగుమై సీర్ట్యైరుయు, నిమ్పొపుం డైన శ్రీరామచం|దుడు యుద్ధ 

మున: దతసిసి వధించిన పిదప నతనికి నుత్తర్మ్యకియల: జేయుటకు 

విభీషణుడు సంకో చించుచున్న ప్పుడు... 

సురణాంతాని వై రాణి నివృత్సం నః (సయోజనమ్; 

(కియతా సస్య సంస్థ్రారో మమా ప్యేష యథా తవ, 

వాల్మీకి రా. 8.100.25 

బేరము (గావణాసురునిమనస్సునందున్నదిి సురణముతో సమా ప్త 

మైనది, మాయొక్క కార్యము (దుష్టులవినాశము నొందించుట) 

సమాషమ్రైనది. ఇప్ప డితండు నీ శెట్టివా(డో (అన్నయో నాకును 

నడకే యయి యున్నాడు, కావున నితనికి నగ్నిసంస్కారమును 

సీయుము. అని శ్రీరామచం[దుండు విభీషణునకుం జెప్పెను. రామా 

(నుణమునందున్న యూ తత్త్వము భాగవతమందును నొకచోట 

నున్నది (భాగ, 8.19.18). భగవంతుడు దాను సంహరించిన 

నుషులీ పీదప దయాళువై సద్గతి నిచ్చెనని యితర పురాణములలో 
సుక క్షథ కును నిదియే కారణము, ఈ వివారమునంతను మనస్సున 

నడికొని, “ ఉద్ధటాసీ పొహిజీ ఉద్ధట* అని సమర్గులవారు చెప్పిరి. 

మపషకభ"రతనమున'దు... 
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యో యథా వర్తతే యస్మిన్ తస్మి న్నేవం (్రవర్త్మయన్; 

నాధర్మం సమవాప్నోతి న చా(శ్రేయశ్చ విందతి. 

మ.భా.4. 119.30. 

ఎవ డెట్టు వర్తించుచున్నాండో యట్లు వానితో మనము నర్తిం 

చుటచే నధర్మము (అనీతి, సంఘటిల్ల దు. అకల్యాణము సైతము 

కానేరదు అని భీష్ములు పరశురామునకు. జెప్పిరి. మజియు శాంతి 
పర్వమునందున్న సత్యానృతాధ్యాయమున._ 

యస్మిన్ యథా వర్తతే యో మనుష్యః 

తస్మిన్ తథా వర్తితవ్యం స ధర్మః, 
మాయాచారో మాయయా బాధితవ్యః 

సొధ్వాచారః సాధునా (పత్యుపేయః, 

_ తనతో నెవ రెట్లు వర్తించుచున్నారో యజ్ర్రే వారితో వర్తించుట 
ధర్మము మాయగల పురుషునితో మాయావిగను, సాధువుతో సాధువు 

గను వ్యవహరింపవలయును (మ. భా. శాం, 109. 29;  మజియు 
ఉద్యో. 86. 7) అని యా యుపదేశమే మరల యుధిష్టిరునకు చేయ! 

బడినది. అశ్రు బుగ్వేదమునందు ఇందునియొక్క మాయావిత్యము 

విషయనుయి యతని దూషింపక *త్వం మాయాభి రనవద్యమాయి 

నం,...వ్భతం అర్హయ:ః౫._ ఓ నిష్పోపుడవైన యిందుడా! మాయావి 

యైన యే వృ(తాసురుని నీవు మాయచేతనే చంపితివో (బు, 10.147. 

4 1.60.7) యని స్తుతించి యున్నది. భారవికవీచే తన కిరా తార్డు 

నీయ కావ్యమునందు__ 

(వజంతి తే మూఢధియః పరాభవం, 

భవంతి మాయావిషు యేన మాయినః, . 

85%, 1.30, 
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.. మాయావులతో నెవరు మాయావులు కారో వారు పరాభవము 
నొందుదురు అని బుగ్వేదము నందున్న తత్త్వమే యనువడింప(బడి 
నదీ. కాని యీ స్థలమునందు మటియొకటి సైతము తెలిసికొనవల 
యును అదేది యనయా; దుష్టునకు (పతీఠకారము చేయుట సాధువు 

నకు శక్యమగునేని మొదట సాధుత్వముగనే చేయవలయును, కారణ 
మేమి యనంగా; ఇతరుండు దుష్టుండ్రైనంత మా్యతముననే మనము 

నతనితో సమానముగ దుష్టులము కావలసి వచ్చును. ఒకడు తొట్టి 

ముక్కుగలవాం డాయె నని యితరులును తమ ముక్కును కోసి 
కొన్యగూడదు గదా! చే యేల! అట్లు సేయుట ధర్మము కానేరదు. 

“న పాపే (ప్రతిపొపః స్యాత్ ” అను స్యూతమునకు సత్యమైన 
యర్లమిదీయ్. మతియు నీ కారణముచేతనే విదురనీతియందు “న తత్ 

పరస్య సందధ్యాత్ |పతికూలం య దాత్మనః”_తమ'కేది (పతికూల 

మన తోంచునో దానీ నితరుల కుపయోగింపకూడదు అను నితితత్వ 

మును ధృతరాష్ట్రనకు నిదురు(డు చెప్పిన వెంటనే 

అ|కోధేన జయే (త్కోధ మసాధుం సాధునా జయేక్, 

జయే త్క-దర ్యం దానేన జయేత్ సత్యేన చాన్భతమ్. 

= (ఇతరులయొక్క) (కోధమును తన. శాంతిచేతను, దుష్టులను 
సాధుత్వముచేతను, లోభిని దానముచేతను, అన్ఫతము సత్యము 

చేతను జయింపపలయును అని చెప్పెను (మ, భా. ఉ. 88. 78. 74). 

ధమ్మపద మను పేరుతో పొలీభాషలో నున్న బౌద్ధధర్మీయనీతి (గంథ 

మునం టీ శ్లోరము... , 

అ(కోధేన జినే [కోథ మసాధుం సొధునా జినే, 

జినే కదర్యం దానేన సచ్చే నాలీకవాదినమ్. 

అని యున్నదీ (యున్న ట్లుగనే యనువదింపయుడినది (ధమ్మపద, 228 

చూడు) శాంతిపర్వమునందు యుధిష్టిరున కుపదేకించుచు భీష్తుండును 
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కర్మ చైత దసాధూనాం అసాధుం సాధునా జయేీత్, 

ధర్మేణ నిధనం [శ్రేయో న జయః పాపకర్శణా, 

శాం, 96.16 

దుష్టుల యొక్క దుష్కృత్యములను సాధుత్వముచే నివారింపవల 

యును. కారణ మేమి యన: పోపకర్మచేత పొందు జయముకంకు 

ధర్మముచేత (అనంగా; నీతిచేతను) మరణము వచ్చినను (శేయస్కర 

మగును అని యీ నీతితత త్తృ్యముయొక్ష మహాత్త మును కొండాడెను; 

కాని యిట్టి సాధుత్వముచే దుష్టులయొక్క దుష్క్యృత్యములు నివా 

రణ కాకపోయినను, లేక, సామోపాయముచేతను, శిష్టత్వముచేతను 

ఈ దుష్టులకు చెప్పుట యనుకూలింపక పోయినను “కంటే నైవ 

కటకం” అను న్యాయముచేత, చేతితో లాగిన పెకిరాని ముల్లును 

. లోహవికారమయిన ముల్లుచేతనే (అనయా; సూదిచేతనే) వెలుపలికి 

లాగుట యావశ్యక మగును (దాస. 1. 9. 12- -81). కారణ మేమి 

యనంగా : నెప్పుడైనను లోకసంగహార్గమై దుష్టులను న్యిగహించుట 
భగవంతునికి వలె సాధువురుషులకును ధర్మదృష్టిచే పాథమీక మగు 

కర్తవ్యము. “సౌాధుత్వముచేత దుష్టుని జయింపవలయు” నను 
వాక్యమునందు దుష్టులను జయించుట, లేక, నివారించుట యను 

నది సాధువులకు ముఖ్యకర్ర వ్యముగ నున్నదను విషయమును బాగుగ 

పట్టుకొని యే తత్సిద్ధ్యర్థమై మొదట నే యుపాయమును యోజింప 

వలయునో నిదర్శింప(బడినది. సాధుత్వముచే నివారించుటకు శక్యము 

కశాకపోయె నేని ఎట్టివారి కట్టివా(డై దుష్టులను నివారింపరాదు. 

అతని దుష్టకృత్యములకు సాధువులు సంతోషపూర్వకముగ తనుదేహ 
మును బలి యాయవలయునని మన (గంథకారు లెక్కడను పతిపా 

దించియుండ లేదు. తనయొక్క దుష్టకృత్యముచే లోకుల గొంతులను 

గోయుటకు6 |బవర్తించిన వానితో నితరులు తను సాధుత్వముతోడనే 

వ్యవహరింప వలయునని చెప్పుటకు నే విధమయిన  నైతికమగు 
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పాక్కును దని ముఖ్యముగం దెలిసికొనపలయును; వేయేల? 

సాధువు లిటు తొక యశార్యమును జేయవలసి వచ్చినప్పుడు దాని 

'మయొగ్క బాధ్యత శుద్ధబుద్ధిగల సాధువులమింద నుండక దుష్టుల 

స అంధమైనీ దుష్టక్ళ త్యములయొ క్క పరిణామమే యగును. కాన 

. దుష్టులన యా విషయమై బాధకులనుగ పట్టుకొనవలయు నని 

ర్మశాస్తమునందే స్పసష్టముగం బెప్పంబడినది (మను. 8. 19; 351). 

సులీ ము బుద్ధు (కు తాను దేవదత్తుని శాసించుటకు నుపపత్తిసి బౌద్ధ 

| గంథ గారులును సీ తత్వ్వముమోందనే సమన్వయించిరి (మిళింద ప, 

4.80 1.84 చూడు). జడసృష్టియొక్క వ్యవహారమునందు అఘాత ' 

|పత్యాగూతరూనము లయిన యీ కర్మలను నిత్యము లయినవి గను. 

నిత్య తము ససూనములుగ నుండును; కాని మనుష్యుల వ్యవహారము 

వారయుర్క యిష్టానుసార మగుటచేతను, పైం జెప్పిన త్రైలోక్య 

వింళామణిమా కటు దుష్టునకు "సెప్పు డుపయోగింపవలయునో నిశ్చ 

టుంచుకిగయి సంబంధించు ధర్మజ్ఞునము మిక్కిలి సూక్ష్మ మగుట 

శతతమ మనము చేయుదమని తలంచిన పద్ధతి యోగ్య మయినదా? 

si, (నుయి"గ్గమయినదా? ధర్మమా? లెక యధర్మ్యమా? యను 

పషంయయును గోవ్పటారునసు 0% యా సమయసులయందు మోహము 

సందుల సత్యమే, “కం కర్మ కి మకర్శ్మేతి కవయో౭._ప్య[తే మోహి 

ఈ1 (గి, 1.46) అని గీతలో నున్నది. కావున నిట్టి సమయము 

ఇందు వప్యాలసు. డెప్పుడును కొంచిమో గొప్పయో స్వార్థబుద్ధితో 

గార్యఘులను టీ ముచున్న వారీ పొండిత్యమును గొని తన సారా 

ఎారవిచారమును గానీ యన్నీ వీథముల విశ్వసింపక, పూర్ణమైన 

౧+మ్యూవస్థగు6 జేరినట్టి యు; పరమావధి యయినట్టియు, సాధువు 

యొక్క శుద్ధబుద్ధినే తుదరు శరణుజొంచ్చి యా గురువుయొక్క నిశ్చ 

తము తీనుసరీంచియే యాదరింపవలయును. కారణ మేమి యన: 

శీపల భార్కుకపొండిత్య మెంత యధికమో యన్ని యుక్తు లంతకం 
తకు పెటువడును, కొవున శుద్గబుద్ధి లేని కేవల పాండిత్యముదచే నిట్టి 
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వికట ప్రశ్నల శకెప్పుడును సత్యమును సమాథానకరము నగు సిద్ధాం 

తను లభింపదు; దాసిని శుద్ధమును నిష్కామమును వైన బుద్ధి లి 

గిన గురువులే యుపదేశింపవలయును. సర్వమాన్యులై న కాస్రకారుల 

బుద్ధి యీ (పకారముగ శుద్ధమగును. కావుననే * తస్మాచ్భాస్త్రం 

(ప్రమాణం తే కాధ్యాకార్యవ్యవస్థిత '_. కార్యాకార్యములను నిర్ణయిం 

చుట యను పనిలో నీవు శాస్త్రమును |పమాణ మని యంగీకరింపవల 
యును (గీ. 16.24) అని భగవంతు( డర్జునున కుపదేశించెను. అయి 
నను కాలమానానుసారముగ శ్వేత'కేతువువంటి సాధుపురుషులకు 

పీదప నీ శాస్త్రమునందు సైతము మార్పులను చేయుట కధికారము 

వచ్చునని గుర్తుంచుకొనవలయును* 

నిర్యైరుండును శాంతుడు నైన సాధువుయిక్క యాచరణ 

విషయములో నిప్పుడు లోకులకు. గల (భమ, కర్మయోగము లుప్త 

(పాయమై సంసార మంతయు ' ,త్యొజ్య మని చెప్పునట్టి సన్న్యాసమా 

ర్గము (పస్తుతనుందు నలుగడల విశేషవృద్ధిని పిందియుండుటచే, సం 

భవించినది. నిర్వ్వైరి యగునేని ని|ష్పతీకారియుం గావలయునని 

గీతలయొక్క యుపదేశమును నుద్ధేశమును కాదు. ఎవరికి లోకసం 
(గహ విషయమై లక్ష్యము "లేదో యతనికి జగత్తున దుష్టులు (ప్రబల 

మైనను, కాకపోయినను, మజీయు నతని [పాణ మయిన నుండినను 

పోయినను సమానముగనే యుండును. కాని పూర్ణావస్థ నొందిన 

కర్మయోగి సర్వభూతాత్రైక్యము నెజీంగి సర్వభూతములయందును 

నిర్హ్వైరముగ వ్యవహరించుచున్నను, అనాసక్ష్త బుద్ధిచేత ప్మాతాప్యాత 

తలయొక్క సారాసారమును విచారించి స్వధర్మానుసారముగ పై పొప్త 

మయిన కర్మలను చేయుట మానడు, మతియు నట్లు చేయబడిన 

కర్మలవలన కర్త యొక్క సామ్యబుద్ధి కేమియు కొటంత రానేరదని 

కర్మయోగులు చెప్పుదురు. గితాధర్మమునం దున్న కర్మయోగము 

యొక్క యీ తత్త్వమును స్వీకరించిన పిదప కులాభిమానము, దేశా 
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భఘానము మొదలయిన కర్తవ్యధర్మములకును కర్మయోగశాస్తాను 
,ఏారముగ యోగ్యమైన (యుపపత్తి చెప్పుటకు సాధ్య నుగును. సర్వ 

మూనవాగోకిని నే యీల? |పాణిమ్మాతమున కంతకు దేనిచే హిత 

సుగటో న థర్మ మనుసది పరమసిద్ధాంత మయినను, పరమావధి 

గ యును య స్స సొందుటకు, కులాభిమాన, ధద్హాథిమా నము 

అనునవి “ప్ప రగ్కుటగు మెట్టగును. కాన దానియొక్క యావశ్యకత 

యుమ్ముడు వావశ్యగత ఇక వ *నేరదు, నిర్ణణబహ్మ్మపొప్తికి సగుణో 

ఏాసన మావశ్యర మైనట్టు “ వపసుధైవకుటుంబకమ్ి అను బుద్ధి కలుగు 

టకు, రులాభిమాన, జూత్యభిమాన, ధర్మాభిమాన, దేశాభిమా నములు 

hte సూర్గము టావశ్యకములుగ నున్నవి; నుజీయు సమాజ 

సున 1పపతరము 4 సిచ్చినచేతనే “ప్రికెక్కుచుండును గాన నీ నిచ్చె 

నీను స్ట్ముగ నునువవలసీవచ్చును, అ'క్రే తన పరిసరజనులు గాని, 

రాస్ట్ర సులు nen గర్కుపస్థితిలో సుండంగా నొక పురుషుడు గాని, 

rp సము ని జా సెర్కుండు నెప్పుడు నున్న తస్థానమున నుండవల 

మునిని అటంచినను నదియు సంభవించదు, కారణ మేమియన ? పర 

స్తుత నను కరమున “'ఎట్టీపానీ కై” యను న్యాయముచే: బ్రపె 

ముట్లు సున్నవాగు [కింది (కంది మెట్లపై సున్న లోకుల యన్యాయ 

మునగు | పత క్రియ చేయుట యాయా సమయములయం దావశ్యక 
నుసి “పగ జెప్పయడియే యున్నది, జగత్తునం దున్న యందజి, 

నము సంసారము కొనుకొను) ఏదో యొక సమయమున వారే 

ల రును, సర్న్మగూతాై శకశమును బొందుదు రను విషయమున 

నేమి: ను సండీపాము గదు, ఏమి ఖీకపోయినను అట్టి స్థితిని బొందుదు 

మను కోరిగ [పగ మనుష్యునకును బుట్టుటయు నయుక్రము కాదు, 

కాని యాత్కోన్నలియొక్కు యూ పరమావధి యెల్లరకు |పాప్రియగు 
నంతపణకు సితరరాష్ట్రములయొక్క స్థితిని గాని, సమాజముల స్థితిని 
గాని మనంబున సడుకొని సాధువులు తమ తము సమాజములకు 
రత్త ఈూలములయందు (శేయస్కరములగు దేశాభిమానాది ధర్మము 

ళు గీ 117 
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లనే యుపదేశింప వలయునని న్యాయముగనే సిద్ధమగును. ఇంతియ 

కాక్క యిటులే మనంబున నునుపందగి నమజియొక విషయ మేమన: 

ఇంటి పెపె యంతస్టులు కట్టి పూర్తిచేసినను; క్రింది యంతస్థులు తీసి 

వైచుటకు వీలు లేనట్టును, చేతిలో పట్టాకత్తి యున్నంతమాతమున 

చిన్న యాయుధముయుక్క యావశ్యకత, తీరనట్లును, సూర్యు? 

డున్నను నగ్ని యావశ్యకత యుండునట్టును, సర్వభూతహిత మను 
కడపటి మెట్టు మో'దికి చేరినను, దేశాఖిమానమే కాక్క కులాభిమాన 

ముయొక్కయు నావశ్యకత యుండకపోదు. కారణ మేమి యన: 
సమాజమును సంస్కరించుట యను దృష్టితో. జూచితి మేని మనము 

తల పెట్టిన కులాభిమాన మను కార్యము కేవలము దేశాభిమానము 

చేతనే కానేరదు. మజీయు దేశాభిమాన నును కార్యము కేవలము 

సర్వభూతాతై ్మక్యదృష్టిచే సైతము సిద్ధి కానేరదు. అనయా? సమాజ 

ముయొక్క పూర్ణావస్థయందు సైతము సామ్యబుద్ధివలెనే దేశాభిమా 

నము, కులాభిమానము మొదలగు ధర్మములును నావశ్యకము లగును, 

కాని కేవలము తన దేశముయొక్క యభిమాన మనునదియే తనకు 
పరమసాధ్య మని యంగీకరించిన పిదప నొక రాష్ట్రము తనలాభము 

నకై మజీయొక రాష్ట్రమున కెంత నష్టము నైనను జేయుట కెట్లు 

సిద్ధ మగుచున్నదో యశ్రు సర్వభూతహితమే పరమసాధ్యమని యం 

గీకరించుటకు సాధ్యము కాదు. కులాభిమానము, దేశాభిమానము, 

తుదకు సర్వమానవజాతియొక్క హితము నను వీనిలో విరోధమువచ్చు 

నేని క్రింది కింది మెట్టయందున్న ధర్మమును పైపై మెట్టమో6దనున్న 

ధర్మము కొజకు వదలి పెట్ట వలయునని చెప్పుటచే, సామ్యబుద్ధిచే 

పూతమైన నీతిధర్మములయొక్క మహాత్స్యమును, విశేషమును చెప్ప 

బడును, యుద్ధము నందు కులక్షయ మగుచుండ గా దుర్వోధనునకు( 

గోపము వచ్చునను తలంపున, పాండవులకు రాజ్యభాగము నీయక 

పోవుటకంమె; దుర్యోధనుండు విననియెడల, కుమారుండై నను నతని 
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ey 
౮! 
ర్క నా వదలుట యోగ్యమని ధృతరాష్ట్రునకు నుపదేశించుచు 

రాగ సనురించుటకు.... 
Uy 

త్య బే దేకం కులస్యాగ్ధె (గామస్యార్థె కులం త్యజేత్, 

(గాగుం జనపదస్య్యార్ధి ఆశ్తార్థే పృథివీం త్యజేత్, 

— hem (సంరస్నంచుటృ కొఅకు నొెకనిని, (గామముకొ అకు 

గు, సర్వలోక ససభాహముకొఅకు (గామమును, అత్మార్థమై 

సి గదలపంయును (మ, ఖా, అది. 115. ౪౮6. సభా, 61, 11) 

లున్ Mh చెప్పిన న్లోకసు నందలి మూండు చరణముల తాత్స 

ర్యముపు.. Dah, టవ చరణముసం దాత్మసంరక్షణము యొక గా 

తను సప్పయడినటి, అత్మశబ్దము సామాన్యమగు సర్వనాము 

మగుట శే ౧గ్మసంరత్షణ యను తత్వ మొక వ్యక్తియందు వలెనే 

యిగత్నము తాంటిన సమూహమునకును, జ్ఞాతులకును, దేశము 
ham, గాష్ట్ర)ముసగును వర్మించును; నుశియు కులముకొజకు 

సాగ వపసషుస్క  |గొమముకొజికు(. గులమును, _దేశముకొ టకు 

| గొపుమును, పదల వలయునని పూర్వమునందు( జెప్పంబడిన పైపె 

Crs మార్గమును దటిసికొంటి మేని, యాత్మశబ్దముయొక్క. 

(గుస్రము ఓసి యన్నంటికంళకు నిక్లడ విశేషమహత్తము కలిగినదయి 

HM HE A స్పృష్టముగ గాస్పించుచున్నది, అయినను కొం 

erry ఇక్వర్థపరులు, a, శస్త్ర న భిజ్ఞు రీ చరణమునకు నప్పుడప్పుడు 

పిపరీతముగ (అసం; “కేవలము స్వార్ధపరముగ్భ) నర్గమును జేయు 

చుర, ఇాపువ నాత్మ సంరక్షణ మను నీ తత్త్వ ముదరంభరిత్వ 

సంబంధ మయినదికా దని యిక్కడ చెప్పవలయును; కారణ మేమి 

యన; ఏ శాస్త్రకారులు 'కీవలస్వ్యార్థపరమగు బార్వాకమతమును రాక్ష 

సమత మని నిశ్చయించిరో (Rw. 16) యా శాస్త్రకారులే స్వార్థము 

కొటకు ఆగతునెనను నశింపం టేయవచ్చునని యెవరిజై నను చెప్పుట 

యెుష్వుడును సంభవింపదు. పె శోకమునందున్న ' అర్థ యను 
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శబ్దార్థము కేవలస్వార్థపరము కాదు, “సంకటములు వచ్చు నప్పుడ 
వానిని నివారించుకొను నిమిత్రమై” అని యర్థము. జేసికొః 
వలయును; మజీయు6 గోశకారు లా యర్థమునే (వాసినారు. ఉదర; 
భరిత్వము నాత్మసంరక్షణము నను నీ రెంటియందును గొప్ప తా 
తమ్యమున్నది, కామోపభో గేచ్చ చేతను, లోభముచేతను, స్వలాభార్థవై 
జగత్తునకు నష్టము. గలుగం జేయుట యుదరంభరిత్వము. ఇ 

యమానుషము, గర్హకము నైనడి. కావున నొకనియొక్క హితము 
కంకు ననేకులయొక్క హితమును, మన మెక్కువగా గమనింవ 
వలయునని “పై నున్న శ్రోకమునందలి మొదటి మూడు చరణముల 
యందును జెప్పంబడినది. అయినను సర్వభూతములయందును నొక 
యాత్మయే యుండుటచేం |బతిమనుజునకు నీ జగత్తులో సుఖముగ 
నుండుట యను నైసర్గికమైన హక్కు సమానముగనే యున్నది. 
మటియు నీ సర్వసామాన్య మగు మహత్త్వమును, వైనర్గికమగు 
హక్కును గమనింపక్క జగత్తునందు నొక వ్యక్తికి గాని యొక 
సమాజమునకు? గాని, నష్టము( జేయు నధికారము మజియొక్ష 
వ్యక్తికి. గాని సమాజమునకు. గాని, బలముచేతను, సంఖ్యచేతను 
నెక్కువగ నున్నంతమా తమునంగాని యితరులయొద్ద నున్నవస్తువుల 

నపహారించెడి సాధనము లధికముగ నున్నంత మాాతమునం గాని 
| నీతిదృష్టిచే నెప్పుడును (పొప్తము కానేరదు, ఒకని హితముకంకొం 

గాన్కి కొంతమందియొక్క పహితముకంకుం గాని, యనేకుల పాత 
మధిక మయిన యోగ్యత గలదను యుక్తి వాదముచేత, సంఖ్యచే 
గొప్పదయిన సమాజముయొక్క స్వార్ధపరత్వవర్త నమునే యిచ్చో 
నెవరయిన సమర్థించినయెడల నొ యు క్రి వాదము రాక్షసమని శెలిని 
కొనవలయును. కావున నితరు లిటు లన్యాయముగ+ |బివర్తి ంచిరేని 
యనేకుల'కే కాక సర్వపృథ్వికిని నగు హొతముకంశె నాత్మసంరక్షణ 
అనగా: తన్ను సంరక్షించుకోనుటయొక్క వైతికనుగు హక్కు 
బలవత్తర మగుచున్నదని నాలుగవ చరణముయొక్క. భావార్థము, 



సిద్ధావస్థ...వ్యవ హారము 281 

మణీయు మొదటి మూండు చరణములందు వర్ణింపయడిన యర్థమున 
కీ. సంబంధముచేత గలిగిన మహత్త్యాపవాదము దానివలెనె ప్ప 

బడినది. (ఇంతియె కాక) మనము జీవించినయెడల లోకకల్యాణ 
మును చేయుదుము. లోకహితదృ్భష్టిచే విచారించినను, విశ్వామిత్రుండు 

సెప్పినట్టు “జీవన్ ధర్మ మవావ్నుయాత్ *_ (బతికితి మేని ధర్మము 

నాచరింతుము అని కాని కొళిదా సనినటుల “శరీర మాద్యం ఖలు 

ధర్మసాధనం”_ శరీర మనునదియె సర్వధర్శములకు మూలసౌాధన 

మగును (కునూర. ల్.తికి). అనగా: నునువు చెప్పినటుల “అత్రానం 

సతతం రక్లేత్  _తాను తన్నెల్ల ప్పుడును రతించుకొనవలయు నని 

గాని చెప్పవలసి వచ్చుననియు గమనింపవలయును, కాని యాత్మ 

సంరక్షణ యను నీ హక్కు జగత్తుపాతముకంకొ నీ తీరున |శేష్టమయి 

నను ననేక విషయములలో. గులముకొజికును, దేశముకొబకును, 

ధర్మముకొజకును, బేక, పరోప కారార్థమును సత్పురుషులు స్వేచ్చ 

చేతనే ప్రాణములను 'సైతను వదలుచున్నా రని వెనుక రెండవ 

(సకరణమునందు( జెప్పంబడినది. కాన, వీ తత త్స్వ్వమే పై పె శ్లోకము 

నందున్న మొదటి మూండు చరణములలోను వర్ణి కమైనది.. ఇట్టి 
పమయముబయందు నునుజు(6 డాత్మసంరక్షణ యను తన (శేస్టమైన 

రాక్కును బుద్ధిపూర్వకముగ వదలుకొనుటచే నా కృత్యముయొక్క 

నై తికయోగ్యతయు నన్నింటికంకు |శేష్టమని తెలిసికొ నవలయును. 

అయిన నీ సమయ మెప్పుడు వచ్చు నదియు దప్పులేక నిశ్చయించు 

ఏకు కేవల పాండిత్యము. గాని లేక్క తర్కశక్తి గాని పూర్ణము 

కానేరదు. దీనికొజకు విచారీంచుచున్న మనుజునియొక్క యంతః 

కరణము మొదట శుద్ధము సమము కావలయు నని ధృతరాష్ట్ర 

ఏంబంధమగు “పై పె యుదోహరణమువలననే రూఢమగుదున్నది. విదు 

వడు సీసిన యుపదేశమును ధృతరాష్ట్ర) (డు దెలినికొన లేని మంద 

ఎుద్ధికాండు. కాని వుత్రసస్నేహమువలన నతని బుద్ధి సమము కాలేదని 
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మహోభారతమునందే చెప్పణుడినది. కుబేరునకు లక్షరూప్యములు 

కావలసినచో నతని 'కెట్టి కొలంతయు నుండనటు లొకపరి యొకనికి 

బుద్ధి సమమైన పిదప వానికి కులాతై్మక్యము, దేశాతై్మక్యము, 

ధర్మాత్రైక్యము మొదలగు నల్బ్పవిధములగు నై క్యములకు నెప్పుడును 

లోపము గాదు. (బహ్మాత్మైక్యమునం దివి యన్నియు నంతర్భూతము 

లగుచున్నవి; సుణియు దేశధర్మములు, కులధర్మములు మొదలగు 

సంకుచితధర్మములలో. గాని, సర్వభూతహిత మను వ్యాపకధర్శ్మము 
లోగాని, వారివారి స్థితి ననుసరించి గాని, వారి యాత్మ సంరక్షణా 

ర్థమై కాని, యే కాలమున నెవరి కేది శేయస్కర మగునో దానినే 

వారి కుపదేశించి, జగత్తుయొక్క ధారణపోషణ లను కార్యమును 

సత్పురుషులు నడిపించుచున్నా రు, మానవజాతి యొక్ష (పకృతియందు 

దేశాభిమాన మనునదియే ముఖ్యమగు సద్గుణ మగుటచే నాగరికతను 
జెందిన రాష్ట్రములు సైతము సమీపమున నున్న శతువులయొక్క 

_రాష్ట్రమున నున్న జనులను స్వల్బ్పమగు కాలములో ' నా యా 

సందర్భములయం దెట్టు చంప నగునా యని విచారించుట యందును 

దానియొక్క. (పయత్నమునందును, తమయొక్క జ్ఞానమును, 

కౌశలమును, |దవ్యమును నుసయో గించుచున్న దనునది సత్యమే; 
కాని యంతమ్మాతముచే, దేశాఖిమాన నునునదియే, నీతిదృష్టిచే 

మానవజాతికి పరమసాధ్యషుని యనుటకు వీలులేదని స్పెన్సరు, 
కొంటు ముదలగు పండితులు తను | గంథములలో స్పష్టముగ6 

(బతిపొదించియున్నారు, మణీయు, వారి (పతిపాొదనకు, దగులని 

నీ యా'క్షేప మధ్యాత్మదృష్టిచే సిద్ధమైన సర్వభూోతాతైకత్వరూప 
తత్త్యమునకు మా|త మెటులు తగులునో తెలియదు. పిల్ల చిన్న 

దయినను దాని ఛారణకు యోగ్యమగు వస్త్రములు దానీ రీరము 

ననుసరీంచియే యుండవలయును. ఇంతియకాక. కొంచెము "పెద్దవిగ 

(అనలా; వృద్ధి పొందుచున్న యవయవములకు ననుకూలించు 

నటు తేర్చజచి" యుంచవలసియుండు నటులనే సర్వభూతాత్రైక్య 
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బుద్ధిచే మొదట సాధ్యముగ దేని నెదుట బెట్టవలయునో యది 
యతనియొక్క  యధికారమున కనురూపమైనదిగం గాని, లేక, 

దానికంకె కొంచె మధికమైనదిగం గాని యుండిననే యతనికి 

శేయస్కుర మగును. గొప్ప పనినైనను వాని శక్తికి మించిన దానిని 
వెంటనే చేయుమని చెప్పిన యెడలను దానిచే నతని 'కెప్పుడును 
గల్యాణము కానేరదు. పర|బహ్మ మింత యని నియమ మేమియు 

లేకపోయినను, ఉపనిషత్తులలో దానియొక్క యుపాసన యంతకంత 

శెక్తువగ( జెప్పణడుటకు. కారణ మిదియే. కావున నెల్ల వారును స్థీత 

పజ్ఞులే కై యెన సమాజమునందు క్షా తధర్మముయొక్క యావశ్యరత 

లేకపోయినను జగత్తునందున్నయితరసమాజముల యొక్క తత్కాల 

స్థితిని బట్టి “ఆత్మానం సతతం రక్షేల్ ” అను తత్వము ననుసరించి 

మన ధర్మశాస్త్రములయందున్న చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థలో క్షాతధర్మము 
చేర్చంబడినది. మజియు సుప పసిద్ధ (గీకుతత్త ప్రజ్ఞా (డగు ప్రేటో యను 

వాండు తన | గంథమున నుత్వమోత్తమ మను నూవాతో, జెప్పిన 

సమాజవ్యవస్థయందును నియమయుక్త మయిన ' యభ్యాసముచే 
యుద్ధశాస్త్రమందు (పవీణు లయిన వర్గమునకు సమాజరక్షణ మను 

సంబంధముచే (పాముఖ్యము నిచ్చెను, తత్త జ్ఞానులు: పరమావధి 

కఠిగినదియు, శుద్ధము నూర్జితము నయినదియు నైన స్థితియొక్క 

విచారమున ముగ్గు లయినను దానియందే తత్రాలినము, నపూర్ణము 

నైన సమాజవ్యవస్థను విచారింపక మానరని దీనివలన స్పష్ట మగును. 

సర్వవిషయముల నీ తీరున విచారించితి మేని, (బహ్మాత్మెక్య 

జ్ఞానముచే తన బుద్ధిని .నిర్విషయము, శాంతము, సర్వభూతముల 

యందు నిరై కరము, సమమునైన దానిగం జేయుటయు€ దన క్రీ స్థితి 

[పాప్త మగుటచే సామాన్యు లయిన యజ్ఞానులను బీడింపక తాను 

సర్వసాంసారిక కర్మలను వదలి (అనయా: కర్మసన్న్యాసమార్షమును 

స్వీకరించియు నీ జనులయొక్క బుద్ధి చెడనీయక, దేశకాలస్థితులం 
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బట్టి యెవరి కేది యోగ్య మగునో వారికి దానినే యుపదేశించియు: 

దన నిష్కామకర్త వ్యాచరణచేత యథాధికారముగ సద్వర్తనయొక్క ' 
రీతిని దృష్టాంతపూర్వముగం గనుపజచియు నెల్ల వారిని మెల్లమెల్హంగ 

పీలై నపుడెల్ల శాంతముచే( గాని, యుత్సాహముచేం గాని గొప్ప మార్గ 

మును జేరు టయు ననునదియే జ్ఞానికి సత్యమగు ధర్మమని సిద్ధ 

మగుమన్నది, ఆయా సనుయములయం దవతారములం దాల్చి 

భగవంతుడు సేయు కార్య మంతయు నిదియే; మజియు జాని 

యా విధినే యాచరించుచు ఫలాశను వదలి యీ జగత్తునందున్న 
స్వకర్తవ్యమును శుద్ధబుద్ధిచే (అనంగా; నిమ్కామబుద్ధిచే నెప్పుడును 

యఖథాశక్రిగం జేయుచునే యుండవలయును. వేయేల? దానియందు 
మరణము సిద్ధించినను దానిని గొప్ప యానందముతో స్వీకరింప 

వలయును (A. 8.85). తన కర్తవ్యమును (అనలా: ధర్మమును) 

వదలరాదని సమస్తగితాశాస్త్రముయొక్కయు తాత్పర్యము. దీనినే 

లోకసం్యగహ మనియు సత్యమైన కర్మయోగ మనియు. జెప్పుదురు. 
బర వేదాంతమే గాక దాని యాభధారమున; గర్మాకర్మలయొక్క 

పెనం జెప్పయిడిన హీతువువలన మొదట యుద్ధమును మాని బిచ్చ 

మెత్తుకొనుటకు సిద్దుడైన యర్జునుండు పిదప స్వధర్మానుసారముగ 

ఘోరయుద్ధమును చేయుటకు... భగవంతుంయ చెప్పుచున్నాండనియె 
కొర స్వేచ్చచే సైతము... [పవరించును. అర్జునునకు నుపదేశింప 

బడిన స్థిత పబజ్జునకు సంబంధించిన సామ్యబుద్ధియొక్ల యీ తత్త్వము 

కర్మ యోగశాస్త్రమునకు6 బునాది యగుటచే దానినే (పమాణముగ( 

గైకొని దాని యాధారముచే బరాకాష్ట యయిన నీతీమత్తకు నుప 

పత్తి యెటులు కుదురునదియు. జెప్పిన పిదప నాత్మాపమ్యదృష్టితో 
సమాజమునం దొకనితో నొకండు కదిసి యెట్టు వ్యవహరింపవలని 

నదియు “ఎట్టివానికి నట్టివాండే * యను న్యాయముచేః గాని పాత్రా 
పాతతల మూలమున, గాని, పరాకాష్ట యయిన నీ ధర్మములలో 
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నేమి భేద ముండునదియు; నీ ఫూర్ణావస్థయం దున్న సమాజమునందు 
వ్యవహరించుచున్న సాధువు విషయమున నపవాదాత్మకమగు నీతి 

ధర్మ మెటు లుండవలసినదియు మొదలగు కర్మయోగశాస్త్రమునం 

దున్న గొప్ప విషయములను సంశ్షేపముగ నీ | పకరణమునందు 

విమర్శ( జేసియే యుంటిని, ఈయుకి వాదమే న్యాయము, పరోప 

కారము, దానము, దయ, అహింస, సత్యము, అస్తేయము మొదలగు 

సిత్యధర్మములకు వర్గించును. కాస [పస్తుతమం దపూర్ణమగు సమా 

జముయొక్క వ్యవస్థయందు సమయానుసారముగ నేమి మార్పు. 

జేయవలనసివచ్చు నదియు( దెల్టుటకు నీ ధర్మములలో (బతి విషయ 

ముఫై నొక్కొక్క స్వతంయ్యత్మగంథము [వాసినన్కు నా విషయము 

సమాప్తము. కానేరదు; భగవద్గీతయొక్క ముఖ్యోద్దేశమును నది 
కానేరదు. అహింసాసత్యములును, సత్యాత్మసంరక్షణలును, అత్మ 

రక్షణశాంతులును మొదలగు వానిలో, బరస్పరవిరోధము లుండుటచే, 

గర్హవ్యాకర్నవ్యసంశయ నూ యా సమయములయం దె ట్లుత్పన్న 

నుగునదియు నీ [గంథమున రెండవ [పకరణము నందు దిగ్గర్గనముగ౦ 

జెప్పండినది. ఇట్టి సమయములయందు సాధువు * నీతిధర్మము, 

లోకయాత్రావ్యవహారము, స్వార్థము, సర్వభూతహితము” మొదలగు 
విషయములయొక్క తారతమ్యమును విచారించి పిదప కార్యాకార్య 

ములను నిర్ణయించు ననుట నిర్వివాదము. మహాభారతమునందు 

శ్యేనముచే శిబిచ్మకవర్తికి నీ ఏీషయము స్పష్టముగం జెప్పయడినది. 

మజీయు '* సిజ్విక్* అను పేరు గల నాంగ్రేయ (గంథకారుండు దన 

నీతిశాస్త్ర [గంథమునం దనేకోదాహరణములతో నీ విషయమును 

విస్తారముగ వర్ణించెను; కానీ యంతమా[తముబే స్వార్థపరార్థముల 

యొక్క సారాసొరమును విచారించుటయే నీతినిర్ణయముయొక్క 

తత్త మగునని యనేక పాశ్చాత్య పండితులచే జీయంబడు నను 

మితి మాత్రము మన శాస్త్రకారు లెప్పుడు నొప్పుకొనరు. కారణ మేమి 
యన! ఈ సారాసారవిచార మనేక సమయములయందు “నావంటి 
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వాడే యన్యు(డు” నను సామ్యబుద్ది మొదట స్థిరముగ లేకయే 

కేవల తార్కికమగు సారాసారవిచారముచే. గర వ్యాకర వ్యముల 

నెప్పుడును దప్పులీక నిర్ణయించుటకు వీలుతేనంత సూక్ష్మముగను,; 

ననైై కాంతికముగను (అనలా: అనేకానుమితులచే సిద్ధమగునదిగను) 

నుండును, మజీయు నిది “ఒకనెములి పింఛమును వీప్పి యాడుటం 

జూచి పింఛము లీని మజియొక నెమలి యాడుటవలె హాస్యాస్ప 

దముగ నున్నది” అని మన శాస్త్రకారు లందురు, మిల్లు మొదలుగా6 

గల యుపయుక్తతావాదులగ్స పాశ్చాత్య నీతిశాస్త్రజ్ఞులయొక్క యుప 

పాదనయందు ముఖ్యముగ నున్న యపూర్ణ ర్జత్వ మిదియే. గరుడపక్షి 

మే కపిల్ల నాకాశమున 'కెంగ దన్నుకొని సోయెనని కాకియు నట్లు 

చేయంజోయిన నపొయము నొందక తప్పదు, 

కావున సాధువులయొక్క బాహ్యయుక్షిని మా|త మనలం. 
వించి యుండక యంతఈకరణమునం దెప్పుడును స్ఫురించుచున్న 

సామ్యబుద్ధినే తుదకు శరణు, జెందవలయును. సామ్యబుద్ధియే కర్మ 

యోగశాస్త్రమునకు స సత్యమైన మూలమని గీత చెప్పుచున్నదీ, అర్వాచీ 
నాధిభౌతికపండితులలో( గొందజు స్వార్గపరులైను, కొందు పరా 

ర్థులుగనే యున్నారు (అనయా: “అనేకుల కదిక హిత మనునది 

నీతికి మూలతత్త్వముగ నున్నదని |ప్రతిపాదించు చుస్నారు). కాని 
కర్మలయొక్క బాహ్యాపరిణానుముల కే సంబంధించియున్న యీ 

తత్త ముచే నన్ని విషయములయందును నిర్వాహము కానందున, 

కర్త యొక్క బుద్ధి యెంతవబకు శుద్దమైనదియు నవశ్యముగ వీచా 

రింపవలసి వచ్చునని నేను నాల్లవ | పకరణమునందుం జెప్పియున్నాను. 

కర్మలయొక్క బాహ్యాపరిణామ సంబంధమైన సారాసారమును విచా 

రించుటయేి నేర్చరితనమునకును, దూరదర్శిత్వము నకును లక్షణ 

మగుట సత్యమే. కాని దూరదర్శిత్వమును, నీతియు నను శబ్దములు 
సమానార్థకములు గావు, కావున బాహ్యకర్మలయొక్క సారాసార 
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విచారమే కేవల [పొపంచికుల క్రియారూపమగు సద్వర్తనమునకు 

సత్యమగు బీజము కాదు గాన సామ్యబుద్ధిరూప పరమార్గమే నీతికి 

పునాది యని నున శాస్త్రకారులు నిర్దేశించి యున్నారు; మజీయు 

మనుష్యులయుక్క (అనంగాః ఉవాత్మయొక్క) పూర్ణావస్థ యేదియో 

యోగ్యముగ విచారించినను, ఈ సిద్ధాంతమునే యవలంబింపవలసి 

వచ్చును. కారణ మేమి యన: లోభముచే నితరుల మోసపుచ్చుట 

యందలి నేర్పును అనేకుల కధిక సుఖమును దేనివలన( గలుగునో 

దెలిసికొనునట్టి శుష్ట |బహ్మజ్ఞానమే (సతి మనుజునకును పరమ సాధ్య 
మని యే వారును నుడువరు. మనస్సు, లేక, యంతకరణము శుద్ధ 

ముగ నుండు పురుషుడే యుత్తము. డన( బడవలసినవాండు. వే 

యేల? అంతఃకరణము, నిర్మలము, నిర్లై రము, శుద్ధము కాని 

యెడల కేవల బాహ్యకర్మల సంఖ్యయందలి తారతమ్య వీచారములో 

మునింగియుండుసు గాన నట్లు సంచరించువాండు వేషథారిగ పరిణ 

మించినను పరిణమింపవచ్చును (గీ. 8.4. కర్మయోగశాస్త్రమునందు 
సామ్యబుద్ధిని (1పమాణముగ నంగీకరించినేని యీ.దోష ముండనేరదు. 

సామ్యబుద్ధిని పమాణమున నంగీకరింతు మేని మి క్లిలి యభ్యంతరము 
గటుగు "సమయమున ధర్మాధర్మనిర్ణ యార్థమై జ్ఞానవంతు. డైన 

సాధువునే శరణు పొందవలసివచ్చు నను మాట సత్యమే; కాని దాని 

కేమియును చికిత్స శేదు. ఒకానొక గొప్ప వ్యాధి యాపాదించిన 

యెడల వైద్యుని సహాయము తేక యా రోగమునకు, నిదానమును, 

చికిత్సయు( జేయుటకు శక్యము కాసి యస్తే ధర్మాధర్మముల సంశ 

యములయొక్క వికటస్థలము లందు సత్పురుషులయుక్క సహో 

యము లేనిది “అనేకుల కధిక హిత” మను నొక సాధనముచేతనే 

సామాన్యజను(డు దా నొనర్చు కార్యములయందలి ధర్మాథర్మము 

లను నిస్సంశయముగ నిర్ణయింపపలయు నని యభిమానము చెందు 

నేని వ్యర్థుం డగును, సామ్యబుద్ధిని వృద్ధిం బొందించు నభ్యాసమునకు: 
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(బతిమనుజుండును పయత్నింపవలయును. మణీయు నీ [కమముగ 

జగత్తునందున్న యెల్ల వారి బుద్దియు6 బూర్ల మగు సామ్యానస్థను 

బొందినపుడే కృతయుగప్రాప్తి యగును. కావున మానవజాతికి పరమ 
సాధ్యమగు పూర్ణావస్థ యెల్ల వారికిని [పొప్త మగును. శార్యాకార్య 
శాస్త్రముయొక్క |పవృత్సి యీ కారణముచేతనే కలిగినది. నుజియు 

నా కారణమున నా భవనము సైతము |సామ్యబుద్ధి యను వునాది 

మోందనే కట్టండవలయును; కాని యింత దూరదృష్టితో విచారింపక 

నీతిమత్ర కు ముఖ్యమగు లౌకికనికపోపల (ఒరపిడి జాయి) మను 

దృష్టితో విచారించినను గీతలయందున్న సామ్యబుద్ధియొక్క పక్షము 
పొళ్చాత్యుల యాధిభౌ తి కాధి దైవిక మార్గముల కోంశె నధికమైన 

యోగ్యత కలది కావున రహస్యము తెలుపునదిగను నిలువంబడునని 

పిదప పదువై దన [సకరణమునం జేయ (బోవు తారతమ్యపరీక్ష వలన 
స్పష్ట మగును, గితాతాత్సర్య నిరూపణమునందలి మహత త్వమునకు 

నవశిష్టమైయున్న భాగమును గీతారవాస్య నిరూవణకం టె ముందుగ 

బూర్విం జేయుచున్నాను. 

ఇది సిద్ధావస్థ-వ్యవహారము అను ద్వాదశ _వపకరణము, 



[తరొుందశ |వకరణవంం 
ఆడ? 

భక్తి మార్గము 
సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం [వజ 

అహం త్వా సర్వపొపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాశుచకః.ఇ 
A. 18.66 

సర్వభూతాతైళ్యరూపమగు నిష్టామబుద్ధియే కర్మయోగము 
నకును, మోక్షమునకును మూల మగుటచే నీ శుద్దబుద్ధిచేం [బహాతై ్మ 

క్యజ్ఞానముచే నెట్లు (ప్రాప్త మగునదియు నీ శుద్ధబుద్ధిచే (బతి మను 

జూడు స్వథధర్మానుసొరములుగ( (బాపష్వము లయిన కర్తవ్యముల నా 

నురణాంత మేల చేయవలసినదియు నింత పర్యంత, మధ్యాత్మదృష్టిచే 

విచారింపథుడినది; కొని భగవద్గీతయందు( (బతిపాద్యమైన విషయ 

మంతమా। తముచేం బూర్ణము కానేరదు. కారణ మేమియన : |బహ్మో 

మ్యైక్యజ్జాన మనునదియే, నిజమగు సత్యము, సాధ్యము నగుటచే 

“ ద్రానివంటి పవి|తమగు మజియొక వస్తువు జగత్తున లేదు” (A. 

he 88) అను విషయము నిస్సంశయముగ నుండినను, నింతదనుక? 

జేసిన విచారణయు, తద్ద్వారా సాన్యుబుద్ధిని సంపాదించుకొొనుటకు( 

జెప్పంబడిన మార్గమును బుద్ధిగమ్యము లగుటచే, వానిని పూర్ణముగ 

నాకళించునట్టి తీవబుద్ధిని పతి మనుజు డెచ్చోనుండి 'క్రైకొని రావ 

గా అన్ని విధములగు ధర్మములను (అనయా : పరమేశ్వర [పౌప్పి సాధ 

నముల నన్నిటిని) వదలి నన్నొక్కనినే శరణు పొందుము. నేను నిన్ను సర్వ 

పాపముల నుండియు విముక్తునిగల జేయుదును.” ఈ క్లోకార్డ మీ (ప్రకరణాంత 

మున బాగుగ వివరింపదిడినద్ధి చూడుము, 
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లయును, మటియు బుద్దితీవత లేనినాం డన్ని విధములచేతను 
మునింగిపోయె నని తాత్సర్యమా ? అను శంక సామాన్యజనులకు( 

గలుగుచున్నది; ఈ శంకయు యుక్తముగనే యున్నది. గొప్పగొప్ప 

జ్ఞానులు సైతము వినాళియు, నామరూపాత్మకము నగు మాయచే 

నాచ్భాదింపయిడిన యమృతస్వరూపమగు పర|బహ్మామును వర్ణిం 

చుచు “నేతి నేతి” యని చెప్పి యూరకుందురేని పిదప మనవంటి 

సామాన్యుల కిది యెట్లు తెలియును? కావున నీ గహనమయిన (బహ 

జ్ఞానము మాయొక్క యల్పగాహాకశకి, కధీనమగుట కే మైస 

సులభమార్గ్లము కలదా యని యెవరయిన నడిగినను దోష మేమి? 

ఆత్మను (అనయా: _బహ్మను) ఆశ్చర్యచకితులై వర్లించువారు, విను 
వారు ననేకు లుండినను, అది యేరికిని దెలియదని గీతలయందును 

కఠోపనిషత్తునందును జెప్పంబడినది (గీ. 2.29; కఠో, 2.7). ఈ విష 

యమై [శుతియం దొక కథ కలదు. అ దేమన: “ముహానుభావా! 

నాకు (బ్రహ్మజ్ఞానము నుపదేశింవు” మని బాష్కలుండు బావ్వూండను 

వాని నడుగ నత( డేమియు జెప్పక యూరకుండెను. బాష్కులు(డు 

మరల నే యడిగెను; కాని యప్పటికిని బాహ్వు: డూరక ,యుం 

డెను. ఇటుల నాలుగై దుమారు లడిగినను నేమియు. జెప్పక తుదకు 

“బరీ! నీ|పశ్నకు సమాధానము నే నింతదనుక నొక విధముగ( 
జెప్పుచునే యున్నాను; నీ కది తెలియలేదు. నే నేమి చేయంగల 
వాడ(ను? (బహ్మస్వరూప మే విధమునను జెప్పుటకు సొధ్యము కానే 

రదు, మాటలాడక కూర్చుండుట యను నదియే (బ్రహ్మకు లక్షణ 

మని యెతీంగితివా?” యని బాష్కలుని బాహ్వు6 డడిగెను (వే; 

సూ, శాం. భా. 8.417): నోరు మూసికొని చెప్పుటకు సాధ్యమగు 

నదియ్యకనుదోయి మూసికొనిన పిదహ్మాకనబడునదియు(, దెలియుట 

మానిన పిదప దెలియునదియు నని యిందలి సారాంశము (కేన. 

2. 1. దృశ్యసృష్టివిల క్షణము, అనిర్వాచ్యము అచింత్యము నగు నీ 
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పర బహ్మమును సామా న్యబుద్ధిగల మనుజు లెట్లు తెలిసికొందురు ? 
తద్ద్వారా సామ్యావస్థ యు సద్దతయు నెట్టు కలుగును? సర్వభూతముం 
యందును నొక యాత్మయే యను పరమేేశ్నర స్వరూపము యొ క్క. 
యనుభవాత్మక ము, యు థార్లమునగు జ్ఞూనను కలిగి మనుజుల కెల్ల 

వోరీక్షిని పూర్ణమగు నున్న తని సంభనించుటకు శ్మీవముగు బుద్ధిదక్ల 

మటియొక మాతరమే బేనదమేడల జగత్తునందున్న లక్షలకొలది నును 

జులు (బహ్మపాొప్తిని గులకీంచి యాశ సయిన6 జబెందగ స్వస్థముగ౦ 

గూర్పుండవలసివచ్చును. గారణ మేమి యన; బుద్ధిమంతులగు 
మనుజులు కొల6ందిముంటదిగపహే యుందురు. బుద్ధిమంతుడు చెప్పిన 
దానిపై విశ్వాస ముంచిన, కార్యము సిర్వహించు సనుకొన్నను, బుద్ది 
మంతులలోను ననేక మతజఖిబదముఖు స్పృష్టముగం గాన్సీంచుచున్న వి, 
ఇంతియె కాక, విశ్వాస ముంఏవయెడట కా రకము సెరవేటునని 
చెప్పుదు మేని, యా గూడముగు స్రూానముసు సంపొదంచుటుకు, విశ్రాళ్ళ 

సమును లేక, శద్దను నవీ అుచుట యను ఖుల్గిక ౦'ట 'పేటగు సుణీ 
యొక మార్గ మున్నుదని ముత్యము (బాస్తమగును, మటీ,యు సజ 

ముగ విచారించితి మేని, (శద్దలేసం జ్ఞాసమునకు( బూర్గత సంభ 
వింపనేర దనియే స్పష్టమగుచున్నది, “జ్ఞునమంతయు బుద్దిచేతనే 
[పాప్ప మగును, డానికి మటీయొుక మనోవృత్రి సాహాయ్య మక్కజ 
లేదు” అను నీ తరమే | వభానముగోం గల శాస్త్రమునందే జన్మ 
మును వృథహేంయుతు కర్కు.శబుద్ధిగల పండితులయొక్కు సృృఖాభథినూ 
నమై యున్నది. రేవు (మా తఃగాలమున సూోర్యు(యయు మరల నుదయిం 
చునను సిద్ధాంతము నుదాహరణముగ |గహీంపుఘు, ఈ సిద్ధాంత 
మందల్లి జ్ఞాన మత్యంతము నళ్సితముగనే యున్నదని మనము చప్ప 
చున్నాము. ఏలన మనమును మన పూర్యును నీ (క్రమము నింత 
దనుక నబాధితముగం జూాచి;౫ారము గాని కొంచెము దూరదృష్టితో 
విచారించితి మేని మనమును మన వృద్ధపీతామహులును నేటిదనుక 
పతిదినమునను వైతఃకాటమున సూర్యోదయ మగుచుండుటనుజూ చి 
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యుండుట నూర్యుండు రేపును [పాతకాలమునందే యుదయించుట 

శెప్పుడును కారణము కానేరదు; లేక, (పతిదినము నీవు చూచుట 

కోటకు, గాని, చూచుటచేం గాని సూర్యు. డుదయింపండు; సూర్యో 

దయ నుగుటకు కారణములు వేజుగనే యుండునటులు కాన్చించు 

చున్నవి. మజియు నీవు [పతిదినము( జూచుచుండుట రేపు |పాతః 

కాలమునందు సూర్యు. డుదయించుటకు కారణము కాకపోయి 

నచో రేపు సూర్యోదయము దేనివలన నగును? చిరకాల మే వస్తువు 
యొక్క యయినను [కమ మొకరీతినే యబాధితముగ నున్నదని 
స్పష్టముగ౦ గాన్సించిన పిదప నాకము మికపైన నిటులే యుండు 

ననుకొనుటయు నొకవిధమగు (శద్ధయే. మటీయు నిట్టివానికి మనము 

“అనుమానము” లని చమత్కారమగు సేరిడినను, నీ యనుమానము 

బుద్ధిగమ్యమైన కార్గకారణాత్మకము కానేరదు, ఇక నేమన; 

మొదట శద్ధాత్మకముగనే యున్నదని తెలిసికొన వలయును, 

రామునకు పంచదార తీయంగ నున్నది గొన, సోమునకును దీయ 

గనే యుండవలయు నను మన నిశ్చయమునందలి వాస్తవిక విషయ 

మును విచారించితి మేని మొదటనే యది తియ్యనిదియై యుండును. 

కారణ మేమి యన: శర్కుర తీపిగ నుండునను జ్ఞానము . మన బుద్ధికి 

ప్రత్యక్షముగ ననుభవమగుచుండుట సత్యమే; కాని యెల్ల రకు శరర 

తియ్యగనే యుండునని చెప్పునప్పుడు బుద్ధికి నమ్మకముతో సంబంధ 

ముండితీరును. అటులే పత్యక్షానుభవము లేని నమ్మకముయొక్క 

సహాయముచేతనే ఠఖాగణితవముం దెంతదూరము పోయినను కలసి 

కొనని రెండు సరళరేఖ లుండు నను సిద్ధాంతమును (పత్యక్షానుభవ 

మగునటుల బోధించును. ఇంతియ కాక జగత్తునందలి వ్యవహార 

మంతయు (శద్ధ, (పేమ, మొదలుగాం గల నై సర్గికమనోవృత్తులచేతనే 

నడచుచున్నది. కావున నీ వృత్తుల నిరోధించుట తప్ప బుద్ధికి ముఖి 

యొక కార్యము లేదు, బుద్ధిచే నెద్దానియొక్క గాని మంచో చెడుగు 
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ను నిశ్చయించిన పిదప నటు వెనుక6 జేయందగిన వ్యవహారముల 
డిపించుట మనోవృత్తియొక్క యధీనమై యున్నదని యిదివరలో 
గత క్షే తజ్ఞ విచారమునందు. జెప్పితిమి. కావున బుద్ధిగమ్య జ్ఞానము 

"ర్ల మగుటకును, పిదప నా జ్ఞానము బుద్ధిలో నుండి యాచరణ 

సందును, కృతియందును |బవేశించి, స సఫల మగుటకును, నీ 
*నమునకును, నమ్మకము, దయ, వాత్సల్యము, కర రృవ్య_పేమ 

బదలగు నితర మనోవృత్తులయొక్క య పేక్షయు తప్పక యుం 
ను, మఖియు నే జ్ఞాన మీ మనోవృత్తిని శుద్ధముగను స్మపయ 
ఎముగను చేసికొని“ వానియొక్క సాహాయ్యము నపేక్షింపదో 

పది శుష్కుము, నపూర్ణము, తర్కమయము, వంధ్యము లేక, 

ఏపక్వము నని తెలిసికొనవలయును. అవును, తుపొకిమందు 

నిది యొక సీసపుగుండుచే మ్యాతమే తుపొకియొక్క బారు 
"అన క్షు, (పేమ) నమ్మకము మొదలుగాం గల మనోవృత్తుల 

మొక్కు సాహాయ్యము లేనిది కేవల బుద్ధిగమ్యమగు జ్ఞాన మేరిని 

రింప(జేయ దను సిద్ధాంతమును ప్రాచీనులగు బుపీశ్వరులు పూర్తిగ 
ఈుంగుదురు. ఉదాహరణము.. అవ్య క్తము, సూక్ష్మము నగు పర 

ుస్మమే దృశ్యమైన సర్వజగత్తునకు మూల కారణ మని సిద్ధాంతీక 

ఎచుటకై శ్రేతకేతువునకు( దండి మట్టికాయను దెచ్చి “దానిలో 

మి యున్నదో చూడుము” అని చెప్పెను. శ్వేతకేతు వా పండును 

గులంగొట్టి చూచి, “లోపల చిన్నచిన్న సెక్కుబీజము లున్న”వని 

)డివెను. “వానియందలి యొక బీజమును గైకొని దానిని పగుల 
"ట్టి లోపల నేమి యున్నదో చెప్పు"మని తండి చెప్పగా, శ్వేతశే 

ువు వానిలో నొక బీజమును గైకొని పగిల్చి “లోపల నేమియు. 

న్సింపలే * దనెను, పిదప తండి “ఓరీ! లోపల నీకుం గాన్పింపని 
"నీ నుండియే యీ నట మను గొప్పవృక్షము పుట్టియున్న” దని 

ప్పి తుదకు “శద్ధత్స్వ:” _దీనిమోంద విశ్వాసముంచుము అనగా; 

విషయమును వినను మాత్రము విని నోటితో మా మగునని 

భు గీ, 11-18 
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చెప్పక యీ తత్త్వమును హృదయములో నుంచుకొని నియొక్క 
యాచరణమునందు. (బవేశపెట్టు””మని తండి యతని కుపదే 

శించినట్లు ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు. జెప్పంబడెను (గాం. ౬. 12). 

సూర్యుడు రేపు పాతఃకాలమునం దుదయించునని నిశ్చయాత్మక 

జ్ఞానము గలుగుటకు సైతము నమ్మక మావశ్యక మయినచో సర్వ 
సృష్టికిని మొట్టమొదట నుండునట్టి మూలతత్త్వము, అనాదిగను, 
అనంతముగను, నర్వకర గను, సర్వజ్ఞముగను, స్వతం|తముగను, 

చైతన్యరూపముగ నున్నదని, పూర్ణ ముగ నెజబుంగుటక్తు, బుద్ధి యను 

నినుపదారిగుండ శక్యమైనంత దూరము పోయిన పిదప నా దారి 

ననుసరించియై నను, దానికంతె పరమం దై నను, కొంత నమ్మకమును 

_పీమయు ననెడి కాల్మితోవనే వెళ్ళవలయు ననునది నిర్వివాదమై 

యున్నది. మజియు “నే నెవరిని తల్లియనియు, దేవతవలె వంద్యు 
రా లనియు6 బూజ్యురా లనియు నెన్నుకొనుచున్నానో యామెనే 

యితరు లొక సామాన్యస్రీ యనియో, లేక, నైయాయికులయొక్కొ 

శాస్త్రీయశబ్దాడంబరానుసారముగ “ గర్భథధారణ్యపనవాది స్ర్రీత్వసా 

మాన్యావచ్చేదకావచ్చిన్న వ్యకి విశేష” మనియో తలంచుచున్నారు. 

బక చిన్న వ్యావ హోరికోదాహరణమునుండి కేవల తర్కముచే( గలుగు 

జ్ఞానమును, నమ్మకము, _పేమయు నను మూసయందు బోయుటచే 
దానియం దేమి భేదము కలుగునో యది యందటకును సహజముగఈి 

దెలియును. మజియు నీ కారణముచేతనే కర్మయోగులలో సైతము 
నమ్మకము గలవాడు (శేష్టుండని గీతలలో జెప్ప బడినది (A.6.47). 

“అచింత్యాః ఖలు యే భావాః న తాం సృర్కేణ చింతయేత్ ౪ 

ఇం దీయాతీతము లగుటచే నే పదార్థముల చింతించుట సాధ్యము 

కానేరదో వానియొక్క స్వరూపనిర్ణ యము కేవల తర్కమూలముననే 
చేయ(గూడదని పూర్వమునందు చెప్పిన తీరున నధ్యాత్మశాస్త్రమునం 

_ దును సిద్దాంతము చేయయడినది, 
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నిర్లుణపర[బహ్మమును సామాన్యమనుజులు  దెలిసికొనుట 

కష్టమనునది మ్యాతమే యాటంకమైన యెడల బుద్ధిమంతులలో 

మీతఖిద మున్నను, నీ యాటుకమును (శద్దచేతను, లేక ఏ విశ్వాసము 

చేతను పోంగొట్టవచ్చును. కారణ మేమియన: ఈ వురుషులలో 

సధికముగ విశ్వసనీయు( డెవండని చూచి మన మతని వాక్యము 

మోందనే శద్ధ యుంచినం జాలును (గీ. 18. 2). తర్కశాస్త్రమునం 
దీ మార్గమును “అప్రవచనరూపమైన ప్రమాణ” మని చెప్పుదున్నారు. 

అవ్తులన(గ*. విశ్వసనీ.ములగు పురుషులు. జగత్తుయొక్క వ్యవహార 
నును బరీకించితీ మేని వేలకెంంది జను లొప్త వాక్యమును విశ్వ 

సించియే తమ వ్యవహారములను నడిపించుచున్నా రని కాన్చించు 

చున్నది. 'రెండయిదులు పది యగుటకు బదులుగ నేడేల కావు? 

తేడ, యొకటి వెంబడి నింకొకటి 'వేనితి మేసి రెండుగాక పదునొకం 
డెందు కగుచున్నవి? అను నీ పశ్నల కుపపత్తిని, లీక, కారణమును 

జెప్పుటకు సమర్ధ లయినవాగు కొలందిమందియే యున్నారు. 

అయినను సీ సిద్ధాంతమును నమ్మకనుని యంగీకరించియే జగత్తులో 

నెల్లగును వ్యవహరించుచున్నారు. హిమవత్పర్వతముయొక్కు యెత్తు 

అయిదు మైళ్లా? లేక పది మైళ్లా? యను నంశమున |పత్యక్షమగు 
జ్ఞాసము గలవారు స్వల్పముగనే యుందురు. అయినను హిమా 

లయముయొక్క యెత్రెంత యని మనల నెవరయిన నడిగిరేని 

పొరళాలలో భూగోళవర్ణనయొక్క పుస్తకమునందు చదువుకొన్న 

96000 అడుగుల యెత్తను సమాధానమును 'వేగముగం జెప్పుదుము. 

సున్నాండన్ యుత్తర్ మ్న్ కభ్యంతర మేమి? అది నిజముగ నిర్గుణ 

ముగ నున్నదా? లేదా? యనీ పూర్తిగ బరిశీలించీ దానియొక్క 

సాధకబాధక [పమాణములను విచారిందునంత బుద్ధి సామాన్య 

జనులకు లేకపోయినను నమ్మకమును మనోధర్మము కేవలమహో 

బుద్దిమంతులగు పురుషులకే లభ్యమగు నను నియమము లేదు. 
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కేవలాజ్ఞానులకు సైతము నమ్మక ముండకపోదు. మటీయు నమ్మక 

ముచే నేజ్జాని తన వ్యవహారముల నెప్పుడును జేయుచుండినయెడ ల 

నా నమ్మకముబే (బ్రహ్మము నిర్లుణ మని యెజుంగుటకు నేమియు 

నభ్యంతరము లేదు. మోక్షధర్మముల యొక్క యితిహాసము ల 

బాగుగ విచారించిన యెడల జ్ఞాని (బహ్మస్వరూప విషయమై చర్చల 

జేసి యది నిర్ణుణమని నిశ్చయింపక “మునుపే సృష్టికి మూలళారణ 

మైనట్టియు సృష్టియందున్న నశ్వరములును ననిత్యములునైన వదా 

ర్థములకంకె విలక్షణ మైనదియు నొకానొక పదార్థము, అనాద్యం 

తము, అమృతము, స్వతం్య తము, సర్వశక్తి యుతీము, సర్వజ్ఞము, 

సర్వవ్యాపియు నయిన తత్త్వ్వమని తన నమ్మకముచేతనే తెలిసికొని, 

యా (బ్రహ్మ నేదో యొక రూపముచే నుపాసన( జేయుచున్న టుల( 
గన్ఫట్టుచున్నది, ఈ జ్ఞానమునకు నుపపత్తి యా సమయమునం 
దతనికి చెప్పుటకు సాధ్యము కాని మాట నత్యమే; కాని యాధి 

భౌతికశాస్త్రమునందు సైతము మొదట ననుభవము ననంతరము 

దానికి నుపపత్తియు ననియే క్రమము. ఉదాహరణము : భాస్కరా 

చార్యులవారికి పృథ్వియొక్కయు తుదకు న్యూట ననువానికి 

సమస్తమునగు ప్రపంచమునందలి వస్తువుల గురుత్వాకర్షణయొక్రయు 

కల్పన తో(చుటకు మున్నెవృక్షముననుండి పండు కిందికి జారి పడు 

నను విషయ మెల్ల వారికి తెలిసినదియె. అధ్యాత్మశాస్త్రమునకును 

నీ న్యాయ్యమే వర్తించును. నమ్మకము పొప్తమయిన జ్ఞానమును 

పరిశీలించి దానికి నుపపత్తిని జేర్చికొనుట బుద్ధియొక్క కార్యమే 

కాని సర్వదా యోగ్య మయిన యుపపత్తి చెప్పలేకపోయినంత 

మా్యతముచేతనే, నమ్మకముచే (పొప్తమయిన జ్ఞానము థమయే 

యనుటకు సాధ్యము కాదు, 

అది యట్లుండ నిమ్ము. బహ్మము నిర్షుణమను జ్ఞానము 

మా తముచేతనే కార్యము నిర్వహించు నెడల పైన( జెప్పినటుల నా 
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కార్యమును నమకముచే 'సెతము నె వేర్చవచ్చు ననుదాని విషయమై 

సంశయ మేమియు లేదు (గీ. 18. 25) కాని వెనుక తొమ్మిదవ 
[సఠరణమునం జెప్పినటుల మనుష్యునకు నీ జగత్తునందు పరమసాధ్య 

మగు నే బాహ్మస్థితి యనంగా నే సిద్ధావస్థ గలదో దానిని బొందుట 
(అహము నిర్గుణ మను శుష్ట జ్ఞానము కలుగీటచే సాధ్యము కానేరదు, 

చిరకాలాభ్యాసముచేతను, " నేడతెగక యుండుటచేతను, నీ జ్ఞానము 

ప్య్ఫాదయనుందును దేహేం| దియములందును నుండు నజ్ఞానమును 

ఖీదించుకొ నిసోయి యాచర ణద్యారా [బహ్మోతై ్ మక్యబుద్ది దేహస్వ 

ఖావముగ మారపలయును; మలీయు నట్టగుటకుం బరమేశ్వర 

స్వరూపమును | బేముచే సాకలించుకొని మనస్సును దదాకారముగ. 

వేయుట యతసునదీయే యుక నూర్షముగ నున్నది, ఈ మార్గము, 

నీకు సాధనము మన దేశమున చిరకాలమునందుండి వచ్చుచున్నది. 

band 'సువి సన తేక్క భక్తియని చెప్పుచున్నారు. “సా (భక్తి క్రి 

పరాను క్ల రీశ్వరి ఈశ్వగుని యందలి నిరతిశయమగు [ప్రేమనే 

Bes చెప్పుచున్న రసి భకి లక్షణము శాండిల్యసూ తము లందు 

| వాయంబడినద్ (శాండి, సూ, 2), పర మనంగా: కేవలము నిరతిశ 

యము ననువదియ కాక నిర్ణ తుకము ననియు నర్గమే కాస్స నా యను 

గ క సమ్మాముముగను నిరంతరముగ నుండవలయును, “లప హేతుక్య 

నవ్యవపితా యా భక్షిః పురుషో త్లమీ* (భాగ, 8,29. «L2) అని భాగవత 

సృరాణమునందు6 జెస్పయడినది. కారణ మేమి యనయగా? “ఓ వర 

మేశ్యగా [ఎ కది కొవలయు, నిది కొపలయు” నని (పార్గించునపు 

డుండుభక్తి సహీతుక మగును, కావున కామ్యములగు వైదికయ జ్ఞ 

Pres కర్భంకువలె దీసికిసి కొన్నియంశములయందైనను (కియా 

స్వరూవన సంభవించును, భక్తి యిట్లు వ్యాపారి (అనయా: రాజ 

సము) యగునేని దోనివలన పూర్ణ మగు "దిక్త శుద్ధి కానేరదు. మజియు 

చిత్తము పూర్ణముగ శుద్ధముకానిచొ నాధ్యాత్మికోన్న తికి, ₹ లేక, మోక్ష 

(పొసి గాటంకము కలుగర మాసదు. అభ్యాత్మళిస్త్రమునం దున్న 
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పూర్ణ నిష్కామత్వముయొక్క తత్త్వ మో తీరున భక్తి మార్గమునందును 
స్థిరముగ నున్నది. గీత, యీ భగవద్భక్తులను నాల్గువిధములుగ విభ 

జించెను. వానిలో అర్ధార్థి (అనంగా : ఏదో యొక కార్యముకొజకు. 

బరమేశ్వరుని యందు భక్తిగలవాండు [కింది మెట్టులోని వాడు. 

మటణియు$ బరమేశ్వరుని దెలిసికొనుటచే నంపొడించు కొనవలసిన 

దేమియు లేకపోయినను (A. 8.18) నారదాదులవలెనే జ్ఞాని యితర 

నిష్కామకర్మల నాచరించినట్లు కేవల కర ర్శవ్యబుద్ధిచేం బరమేశ్వరుని 

భజించునో వా(డే సర్వభక్తులలో (శేష్టుం డని చెప్పబడినది (A. 7 

16. 0.18). ఈ భక్తి భాగవతపురాణమునందు_ 

(శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోః స్మరణం పాద సేవనమ్, 

అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్య మాత్మనివేదనమ్. 

(భాగవత, 1.0.2) 

అను.నీ తొమ్మిది విధములుగ( జెప్పయుడినది. అదే నారదుని 

యొకు భకి సూూతములయందు పదునొకండు విధము లని చెప్ప 

బడినది (నా.సూ, 82). కాని యీ నర్వవిధములగు భక్తులును మహో 

రాష్ట్రమునందున్న దానబోధ మొదలగు [గంథములయందు విసృత 

ముగ నిరూపింపయబడినవి; కాన వాని వీషయమై యిచ్చో విశేషచర్చ 

చేయను. భక్తి యెట్టి దయినను, పరమేశ్వరునిమోంద నిరతిశయము 

గను నిర్హేతుకముగను (పేమనుంచి వృత్తి తదాకారముగం జేయుట 
యను సామాన్య కార్యమును పతి మనుజుడు తన మనస్సుచేతనే 

చేయవలయునని స్పష్ట మగుచున్నది. కారణ మేమి యన : బుద్ది 

యను నంతరిం| దియము కేవలము మంచి చెడుగులను, ధర్మాధర్మ 

ములను, లేక, కార్యాకార్యములను నిర్ణ యించుటకంకు విశేష మేమి 

యు. జేయునది కాకపోవుటచే మిగిలిన సర్వమానసిక కర్మలును 

మనన్సుచేతనే చేయవలసి వచ్చునని వెనుక నాణివ 1పకరణములో, 

జెప్పంబడినది, అనగా; ఉపాసనకు నునస్సును నుపాన్యము( (అన 
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గా; దేనిపై (పేమ నుంచవలయునో యా వస్తువును) నను రెండు 

విషయము ' లుండవలయును. కాని యుపనిషత్తులలో, నే [శేష్ట 

మయిన |బహ్మస్వరూప ముపపాదింప(బడినదో యది యిం[ద్రియా 

తీతము, అవ్యక్తము, అనంతము, నిర్ణుణము “ఏక మే వాద్వితీయ” 

మగుటచే నుపొసన నచ్చోనుండి యారంభము చేయుటకు శక్యము 

కానేరదు. కారణ మేమి యన: ఈ (ేష్టమగు (బ్రహ్మస్వరూప మెప్పు 

డనుభవగోచర మగునో యప్పుడు మనస్సు భిన్నముగ నుండదు. 
అనగా; ఉపాస్యము, ఉపాసకుడు, లేక, జ్ఞాత, జ్లేయము అను నీ 

రెండును నేకరూపము లగుచున్న వని వెనుక నధ్యాత్మ|పకరణములో 

జెప్ప బడినది. నిర్ణుణ్యబహృము చరమసాధ్యముగ నున్నది; సాధనము 

కాదు; మజియు నే సాధసముతోనై నను నిర్గుణ బహ్మముతో తాదా 

'శ్మ్యమును (వీకరూపము) సంపాదించుకొనుటకు ప్యాతత మనస్సు 
నకు గలిగిననే కాని యీ శ్రేస్టమగు బ్రహ్మసౌ క్షాత్రారముకాదు, కావున 

సాధనములను సమకూర్చుకొని చేయు నుపాసనలో విషయమగు 

బివాస్వరూపము రెండవ తరగతిలోనిది (అనయా: ఉపొన్యము నుపా 

సకము నను భేదముతో మనస్సునకు గోచర మగునది సగుణమే యని 

తాత్పర్యము). మజీయు నందువలన నుపనిషత్తులలో నెచ్చ కొచ్చట 
(బహృయొక్క యుపాసన జెప్పణడినదో యచ్చటచ్చట నుపాస్య 
(బహ్మము అవ్యక్ష మయినను సగుణమే వర్ణింపబడినది, శాండిల్యవిద్య 

యందు దేని నుపాసింపుమని చెప్పియున్న దో యా బ్రహ్మ మవ్యక్త ము 
నిరాకారము నయినను, నది |పాణశరీరము, సత్యసిరకల్పము, సర్వ 
గంధము, నర్వరసము, సర్వకర్మయు నని మనస్సునకు గోచరమగు 
గుణములతో: గూడి యుండవలయుననియు ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందు 

చెప్పబడినది (ధాం. శ. 14) ఉపాన్యబహ్మ మిచ్చి సగుణమైనను 

,అవ్యక్త మూ అనయా; సిరాకారమై యున్నది, శాని మసేజుల మనస్సు 

యొక్క. స్వభావము ననుసరించి పరిళీలింపగా “సగుణవస్తువులలో 

సైత మేది యవ్యక్తమో (అనయా; ఏదయిన నొక రూపము గంధము 
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మొదలగు గుణము లేకపోవుటచే నే_తాదీందియములకు గోశ 
కాదో దానిపై పేమ నుంచుటచే. గాని, లేక్క దాని నెల్ల ప్ప 
చింతించుటచే( గాని, మనస్సు నద్దాని విషయమై స్థిరమైనదిగ న్ 

కొని వృత్తిని తదాకారముగ జేయుటయే మిక్కిలి కష్టమైనది, 
యేల? దుఃఖసాధ్యమైనది. గారణమేమి యన, మన స్సనున( 

భావముగనే చంచలమైనందున నిందియగోచరమగు నే వన్తువె 
నాధారార్థమై మనస్సున శెదురుగ నుండిననే కాని విషయము 
స్థిరమగుటకు వీలులేక మాటిమాటికి? దెలియనటులే యుండ 
చిత్త స్థైర్య మను నీ మాననికకర్మ గొప్ప గొప్ప జ్ఞానులకు సై 
దుష్కరముగం దోంచును; సామాన్యమనుజుని విషయమై యేమి 
వలయును? కావున భూమితిశాస్ర్రము నభ్యసించుచున్నప్పు డే 
ననాడి యనంతము వెడల్పు లేనిది కావుననే యవ్యక్ళ మయి 
అయినను నిడివి యను గుణము దానియం దుండుటచే, సగుణ 
రేఖయుక్కొ కల్పన మనస్సున తట్టుటకై యా రేఖయొక్క + 
భాగమును, నమూనాగా, బల్లపై వ్యక్షముగ వాసి భూప; 

వచ్చునో యా రీతిగనే సర్వకర్త, సర్వశక్తియుతుండు, సర్వజ్ఞ 
గనుకనే సగుణులైనను నిరాళారుండు (అనయా: అవ్యక్తు డు 
పరమేశ్వరునియందు |పేమ స్థిరమై వృత్తి తదాకార మగుటకు 
స్సున కెదురుగా నే మైన (అనయా, (పత్యక్ష నామరూపాత్మ క 

వస్తువు) నుండిననే కాని సామాన్యులకు సాధ్యము కానేరదు. ౫ 
నా 

అక్షరావగమలబ్ధయే యథా స్టూలవర్తులదృషత్సరి గహః, 
శుద్ధబుద్ధపరిలబ్బయే తథా [వారుమృ బృయశిలామయార్చ నమ్ 

-- అక్షరములను దెలిసికొసుట కై (బాలురకు) గుం|డని జాతిముక్క.ల | 
ములనుగం జెక్కి. చూపించుటపలెనే (నిత్య) కుద్ధబుద్ధవర| బహ్మ జ్ఞానము 

గుట కొజకు కొయ్యలు, మన్ను, తాయి వీనికోం జేయంబడిన విగహమ 
స్వీకరించుచున్నారు అని యోగవాసిష్టమున నున్నదని కొంద అనియెదరు: ' 

యీ శ్లోకము గురుయోగవాసిష్టమునం గానరాదు, 
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యేల? మొదట దేనినై న నొక వ్యక్తవస్తువును చూచిననే కాని యవ్యక్త 
వస్తువుయొక్క కల్పన మనుజులయొక్క మనస్సునందు స్ఫురించు 
టకు శక్యము గాదు, ఉదాహరణము: ఎఖువు, పసుపు మొదలగు 

నవ్యక్షపురంగులను మొదట నేత్రముతో, జూచిన పిదప “రంగు అను 

సామాన్యమును, అవ్యక్షము నగు కల్పన మనస్సునందు స్ఫురించు 

చుండు ననియు, మటీ కుక విధమున స్ఫురంచ దనియు స్పస్ట్రమగు 

చున్నది. కాని దానిని నీవు మనుజునియొక్క మనస్స్వభావ మని 
మైనను జెప్పుము, లేక, దోష మనియైనను జెప్పుము. ఏమి చెప్పి 
నను మనస్సుయొక్క యీ స్వభావ మెంత పర్యంతము దేహధారి 

యగు మనుజునకు( దీసి పొరవైచుటకు సాధ్యము కాదో యంత 
పర్యంతము నుపాసనార్థమై(అనంగా: భక్తి కొలకు) నిర్షణములోనుండి 
సగుణములోనికి, దానియందు కూడ, నవ్యక్షమగు సగుణము నుండి 

వ్యక మయిన సగుణములోనిక్షిని దిగును( గాని సాధ్యము కానేరదు. 

కావున వ్యకోపాసనయొక్క మార్గ మనాదినుండియు |పచారము 

లోనికి వచ్చి యున్నది. తుదకు రామ తాపనీయాద్యుపనిషత్తుల 
యందుసైతము, (పత్యక్షముగ మానుషరూపథారియనగ్స వ్యక్త మయిన 

(బహ్మస్వరూపముయొక్క యుపాసన చెప్పణడినది. మజియు భగ 
వద్దీతయందు సైతము= 

క్లేశోఒధికతర స్తేషాం అవ్యక్తాసక్షృ చేతసామ్, 

అవ్యక్తా హి గతి ర్లుఃఖం దేహవద్శి రవాప్యతే. 

౬ అవ్యక్తమునందు. జిత్తము నేక్యాగముగల జేయుట చాల కష్ట 

చుగును. కారణ మేమి యనంగా : దే హేందియధారులైన మనుజు 

లకు నీ యుక్తమగు గతిని బొందుట స్వభావముగం గష్టమగును 
(A.12.5) అని యీ సిద్ధాంతమే సోపపత్తికముగ ననువదింప(బడినది, 

ఈ (పత్యక్షమార్షమునే క భక్తి మార్గ ' మనుచున్నారు, బుద్ధిచే( బర్మబహ్హ 

యొక్క స్వరూపమును నిశ్చయించిన పిదప అ పరబహ్మముయొక్క 
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యవ్యక్తస్వరూపము నందు విచారణమాాతముచేత మనస్సును స్థిర 

పఅచుకొనుట యొకానొక బుద్ధిమంతునకు శక్య మగును, ఎవరికిని 

సాధ్యము కాకపోదు; కాని యీ తీరుననే యవ్యక్తమునందు మన 

స్సును సక్తముంజేయుట యను కార్యమైనను నమ్మకముచేతను, ప్రేమ 

చేతను మాగతమే సిద్ధించునది యగుటచే నీ మార్లమునందును శ్రద్ధా 

(పేమలయొక్క యావశ్యకత యుండక తప్పదు. కావున నిజముగ 

విచారించిన యెడల సచ్చిదానంద! బహ్మోపాసనను సైతము |పేమ 

మూలక మగు భక్షి మార్గమునం దే చేర్చవలయును. అయినను 

ధ్యానార్థమయి యీ మార్గమునందు. గైకొనంబడిన యీ |బహ్మ 
స్వరూవము తొలుతనుండియు నవ్యక్తమును, కేవల బుద్గిగమ్యుమును 
(అనలా; జ్ఞానగమ్యమును) (పధానమును నగుటచే నీ (క్రియను 

భ క్రిమార్లమనక, నధ్యాత్మవిచారము, అవ్యకోపాసన, లేక్క కేవల 

ముపొసన్క లేక్క జ్ఞానమార్షము ననుట పరిపాటి; మణియు నుపొస్య 

| బహ్మము సగుణముగనే యుండవలసివచ్చినను, అదియే యన్య క్త 

మునకు మాజుగ వ్యక్తముగ నుండుటయు, నా వ్యకృస్వరూపము 
లందు సైతము, ముఖ్యముగ మనుష్యదేహధారిగ స్వీకరింపంబడెనేని, 

యట్లు స్వీకరించుటయే భక్తిమార్గమగును, కాని మార్గములు రెండై 

నను రెండింటియందు నొక పరమేశ్వరుడే, పొంద దగినవాండును, 

తుద కొక సామ్యబుద్దియే మనస్సునందు. బుట్టును గానం దమతమ 

యధికారానుసారముగ నొక మేడమోందికే యెక్కుటకు నీరెం 

డును ననాదిసిద్ధములును వేర్వేజైనవియు నగు నిచ్చెనలుగ నున్నవి. 

మార్లము వే అగుటచే సాధ్యములు వేజైనవి కావని స్పష్టముగ( 

గాన్పించుచున్నది. వీనిలో నొక నిచ్చెనకు బుద్ధియు, రెండవదానికి 

(శేద్ధయు, ప్రేమయు మొదటి మెట్టుగ నున్నవి, మజియు నే మార్గము 

నుండి వెడలినను, తుద కొక పరమేశ్వరునియొక్ష యే, యొక విధ 

మగు జ్ఞానమే కలుగుటచే, నొక విధమేయగు మోక్షము లభించు నను 



భక్తి మార్గము ' 288 

సీద్ధాంతము సైతము రెండు మార్గములందు నొక్క రీతినే స్థిరముగ 

నున్నది; కాని * జ్ఞానమార్లము 'శేష్టమా? భక్తి మార్గము (శ్రేష్టమా?' 

యని చర్చించుటచే లాభ మేమి? రెండు సాధనములును మొదట 

నధికారితారతమ్యముంబట్టి వేర్వేతైనను పరిణామమునందు సమాన 

మైన యోగ్యత గలవియే కావున రెంటికిని * అధ్యాత్మ” మని యొక 

పేరే గీతలయందు జెప్పంుడినది (గి. 11.1). 

కాని సాధనమను సంబంధముచే భక్తి జ్ఞానములను రెండును 

సమానమయిన యోగ్యత గలవియే మైనను భక్త యనునది యొప్పు 

డును నిష్ట కాదు. జ్ఞాన మనునది నిష్ట ష్ట్ర (అనయా: సిద్ధావస్థయందలి 

కడపటి స) కావచ్చు ననునది యా రెండింటిలోనున్న భేదము. 

అ ధ్యాత్మవిచారముచే, గాని, యవ్యక్షోపాసనచేం గా గాసి కల్లు పరమే 

శ్వరుని జ్ఞా జ్ఞానమే భక్తి కా-గలదను మాట (A. 18, Ey సత్యమే; కాని 

యొ జానము కలిగిన పిదప నా పురుషుడు సంసారమును వదలి, 

యా జ్ఞానమునందే మగ్నుండయి యుండిన యెడల నతనిని గీత 

“జ్రాననిష్టుండని” చెప్పును; “భక్తి నిష్టుం' డని చెప్పదు. కారణ మేమి 

యనలగా; భక్తి యను క్రియ యుపాస్యము నుపాసకు(డు నను ద్వైత 

భావముతో గూడినది యగుటచే కడపటిదైన |బ్రహ్మోతైక్యస్థితి 

యందు భక్తి గాని యితరనుయిన యే యుపాననగాని యుండనేరదు. 

భకి కిపర్యవసానము జ్ఞాన మగుటచే భక్తియనునది దానికి సాధనము, 

సాధ్యము కాదు. కావున నవ్యకోపాసన యను విషయమున జ్ఞాన 

మనునది యొకప్పుడు సాధన మైనప్పటికిని (బహాత్మైక్యము యొక్క 

యపదోక్షానుభవ మను విషయమున నా జ్ఞానమే నిష్ట (అనలా: 

కడపటిస్థితి ౩ కాగలదని సారాంశము. మజీయు నీ భీదీమును జూపిం 

చుట యావశ్యకమైనప్పుడు, జ్ఞానమార్లజ్ఞాననిష్టాశబ్బములను, సమా 

నార్థక ములుగ6 (బయోగింపక యవ్యకికీపాననయొక్క సాధనావస్థ 

యందున్న స్థితిని చెలియజీయుటకు జ్ఞానమార్గ ” మనియు, 
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జ్ఞానము కల్లి కలినపిదప సకలకర్మల పరిత్యజించి జ్ఞానమునందె మగ్ను(డై 

పోవునట్టి సీద్ధావస్థేయందున్న వాని స్థితిని దెలియం జేయుటకు 

“జ్ఞైననిష్ట “యనియు రెండు శబ్దములు (పయోగింపయడినవి, 

అనలా!  అవ్యరోపానన, చేక్క అభ్యాత్మవిచారము అను విషయమున 

జ్ఞాన మనునది యొకసారి సాధన మగునేని (అనయా: జ్ఞానమార్గ 
మగునేని) అపరోక్షానుభవ నును విషయమునం దదియే నిష ష్ట(అనయా; 

తుదయి నట్టియుః గర్మత్యాగరూప మయినట్టియు నవస్థ కాగలదు, 

మటజియు( గర్మయొక్క విషయము నటులె యున్నది, శాస్త్రోక్త 

మర్యాదానుసారముగ జిత్తశుద్ధ్యర్ధ యి యే కర్మ మొదట చేయ 
వలసివచ్చునో యది సాధన మగును, ఈ కర్మలచేం చిత్త శుద్ధికలిగి 

పరిణామమునందు జ్ఞానమును, శాంతియు [పొప్త మగును. డాని 

ముందీ జ్ఞానమునందే మగ్ను(డు గాక శాంతిచే నామరణాంతమును 

నిషో్యామ కర్మలను జేయుచుండె నేన్సి జ్ఞానయుక్తనిషమ్కామకర్మ 
యను విషయమునందు కర్మ యనునది నిష్ట కావచ్చును (A. |... 

భక్తి విషయ మట్లు కానేరదు. భక్తి యనునది కేవలము మార్గము. 

జ్ఞాన పాప్తికి సోధనము; నిష్ట కాదు. కావున గీతారంభమునందు 

జ్ఞానము (సాంఖ్యము), యోగము (కర్మ) నను రెండు నిష్టలనే 

యుపన్యసించి వానిలో గర్మయోగనిష్ట యొక్క సిద్ధికొ టకు నుపొ 

యముల్కు సాధనములు, విధులు, కేక, మార్గము సేవియో చెప్పుచు 

(గీ. 7.10 నవ్యక్త్షోపాసన గా నమార్గము), వ్యక్షోపాసన (భక్సిమా 

రము యనునవి యన్నదమ్ములవలె పూర్వాపరములై నడచివచ్చు 

చున్న రెండు సాధనములని చెప్పి యారెంటిలో నవ్యకోపాసన కేశ 

మయ మగుటచే, వ్యకోపాసన, లేక, భక్తి యను సాధన మధిక సుల 

భము (అనయా: ఎల్ల వారికి నాచరించుటరకు.: దగినట్టున్నది) అని 

చెప్పబడినది. “తుజప్హావా అహేదేవ తరి హో సులభ ఉపాయ * 

(గా, 8002) అనియే యీ విషయమున గీత చెప్పును. పాచీనోనిప 
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షత్తులలో జ్ఞానమార్షమే విచారింపంబడియున్నది. మణీయు శాండిల్యాది 

సూతములు, లీక, భాగవతాది ధర్మములును భక్తి మార్గముయొక్క 

మాహాత్మ్య్యమునే స్తుతించుచున్నవి. కాని జా నమార్లభ క్రిమారములకు 
ఉలి ఖా ౧ ౭ ౧ 

సాధన మను సంబంధముచే నధికారితారతమ్యమునుబట్టి భేదమును 

జూపి రెండింటికిని తుదకు నిష్కామకర్మతో నైక్యముచేయుట యను 
కార్యము గీతలయందువలె సమబుద్ధితో, నే యితర |పాచీన ధర్మ 

(గంథమునందును చేసినట్టు స్సృషష్టముగ, గాన్పింపదు, 

సర్వభూతములయందు నొక పరమేశ్వరుడే కలండను నీశ్వర 

స్వరూపముయుక్క్చ. యథార్గమును, ననుభవాత్మకమయిన జ్ఞానము 

గలుగుటకు దేహేందియధారులైన మనుజు లేమి చేయవలసి 

నదియు, పెన చెప్పిన (పకారముగ విచారించితీమేని, అనాదియు, 

ననంతము, ననిర్వాచ్యము, నచింత్యము, “నేతీ నేతి యను వాక్య 

ములచేః జెప్పంబడుసదియు నగు నీ పరమేశ్వరస్వరూవము | శీష్ట 
మయిన దయినను నది నిర్గుణము, అజ్ఞీ యము, అవ్యక్తము నగుటభబే 

మనకు నసుభవములోనికి వచ్చినప్పు డుపాస్యుండు, నుపాసకు(డు 

నను నీ డె దై్వతభావ ముండక పోవుటచే నుపాసన యచ్చోనుండి 

యారంభింప6 బడుటకు శక్యము కాదనియు, నది సాధ్యము గాని, 

సాధనము గాదనియు దోంచును, మజియు తద్రూపమగు నద్వైతము 
యొక్క స్థితనొందుటకు నుపొనన యనునది యుపాయము గావున, 
నీ యుపొసనకిొజికై యే వస్తువు కైకొనందగినదో యది సగుణము 

గనే యుండపలసివచ్చును. సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తియుతుండు, సర్వ 
వ్యాపీయు నిరాకారుడు నగు (బ్రహ్మాముయొక్క స్వరూప మటు 

లున్నది, అనంగా సగుణముగ నున్నది. కాని యది కేవలము బుద్ధి 

గమ్యము, అవ్యక్తము, (అనయా; ఇం[దియములకు నగోచరము) 

అగుటచే నుపొనన నొనరించుట శ్రేశ మగును. ఈ యుపొసనకొజుడు 

పరమేశ్వరునియొక్కు యౌ 'రెండుస్వరూపములకం కొ, నే పరమేశ్వరు 
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డచింత్యు(డును, సర్వసాక్షియు, సర్వవ్యాపియు, సర్వశక్తి యుతు 

డును జగదాత్మయు నయి మన మాతనితో మాటలాడునట్లు నునతో 

మాటలాడునో, మనపై మమతను జెందునో, మనకు సన్మార్గమును 
జూపి సద్గతి నిచ్చునో, యెనరిని నునము మనసంబంధమైనవా డని 

చఇప్పుదుమో మనయొక్క సుఖదుఃఖముల నెవరీకిం దెలియం జేయ 

వలయునో, యెవరు మనయొక్క యవరాధములను క్షమింతురో, 

నేను నీవాఃడ ననియు నీవు నావాడ వనియు మన మెవనితో, 

జెప్పుదుమా, యెవండు మనలం దండినలె రక్షించునో, తల్గివలెః 

బోషించునో, లేక, “గతిర్భర్తా ప్రభుః సాక్షీ నివాసః శరణం 

సుహృత్” (A. 917) నాయొక్క గత్కి నాకు పోషణకర్త, నాకు 

ధని, నాకు సాక్షి నాయొక్క నివాసమునకును నాయొక్క 

విశాంతికిని నివాసస్థానమో, నాయొక్క కడపటి యాధారమును 

మూలస్తంభమును, నాయొక్క 'స్నేహితుండును, కింకరు(డు నై 

యుండెనో, పీల్ల వానివలె నే నెవరిని |పేమతోడను, లాలనతోడను 

జూతునో, యట్టి సత్యసంకల్పుండును, సకలై శ్వర్యసంపన్ను (డును, 

దయాసాగరు(డును, భక్ళవత్సలు(డును, పరమపవితుండును, పరమో 

దారు(డును, పరమకారుణీకు(డును, పరమపూజ్య (డును, సర్వసుం 

దరుండును, సకలగుణనిధానమును, లేక, సంశత్షేపముగ( జెప్పవలసి 

వచ్చినచో సగుణుం డనియు, (పేమగమ్యుండనియు,; వ్యక్తుండనియు 

అనయా: |పత్యక్షరూపధారి యనియు, సులభుండు నగు పరమేశ్వ 

రుండే మనుజునియొక్క భక్తి కొణకు స్వభావముగనే యవతరించు 

చున్నా డని, యే ధర్మము. జూచినను గాస్పంచుచున్నది. మూలము 

నందు “ఏక మే వాద్వితీయం'” అయిన పర బహ్మము, (పేమయు, 

'గ్రద్దయు మొదలుగ6( గలిగిన మనోమయములగు నుపనేతములబే 

మనుజులకు గోచరమగును. కడపట. జెప్పంబడిన రెండువిధములయిన 

స్వరూపములనే వేధాంతశాస్త్రమునం దీశ్వరుండని యనుచున్నారు. 

“* పరమేశ్వరుండు సర్వవ్యాప్ యైనను పాండురంగమూర్తియు, విఠో 



భక్షిమార్గము 287 

బాయును నేల చిన్నమూర్తులుగ నున్నారు?”' అను (ప్రశ్న మునకు 
“హరితుకామ్హణి అవఘా ఏకలా, పరిహాధాకులా భక్తసారీ*_ ఒక 

హరియే యంతటను వ్యాపించినవా. డుగనుు, _ సర్వ నము(డుగ 

సున్నాండు; అయినను భక్షికొజికు అ భగవంతుడు కొద్దివాం డగు 

చున్నాండు అని తుకారాం బువాగారు సమాధానమును జెప్పిరి 

(గా. 88.7). రి సిద్ధాంతమే "వేదాఎతసూ తములయందు | వాయ; 

బడినది(1.247). ఉపనిషత్తులలో నే యే స్థలములయందు బ్రవోపాసన 
పర్ణింపయిడినదో యా యా స్థలములయం దెల్ల |పొణము మనస్సు 

మొదలగు సగుణవస్తుపులును, నవ్యక్షనస్తువులును మాాతమే నిరే 

శింపంబడక యుకానొకప్పుడు సూర్యుండు (అదిత్యుండు, లేక, 

యన్నము మొదలగు సగుణము లగు వ్యక్తృపదార్థములయొక్క 

యుపొసనయు. జెస్సయడినది (తై. 8.2 0; థాం. 7): మణియు 

శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునందు “మాయాం తు (పకృతిం విద్యాత్ మాయి 

నం తు మహేశ్వరమ్ ”_ పకృతికి మాయ యని పేరు గొను నా 
మాయ గధిసత యగువాండే ము హేశ్వరుండు (శ్వే. 4. 10) అని 

ఈశ్వరలక్ష ణము చెప్పీన పిదప “జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాశై ౪” 

ఈ దేసుసి తెలిసికొనె ననీ సర్వపాశముల నుండియు ముక్తుండగును 
(4.10) అని యనేళ స్థలముల యందు గీతలయందు వలెనే సగుణు; 

డనీ చెప్పంబడినది (A 1.8). ఉపాస్య[బహము యొక్క చిహ్నము, 

ఆనవాలు, అవతారము, అంశ, లీక, |పతీనిధి యని సేర్హొని యుపొ 

సనార్గమై యావశ్యకములైన యీ నామరూపాత్మకములగు వస్తువులనే 

వేదాంతశాస్ట్రముసందు *పతీక "మని చెప్పుదురు. |పతీక గ్రపతి__ 
ఇక అనయా దనవైపునకు, పతి..తెలిసిన' అని ధాత్వర్థము గాన 

నే వస్తువుయొక్ష యైనను నే ప్రదేశము మొదట గోచరమై దానిమూల 
మున నసలు వస్తువుయొక్క జ్ఞానము మనకు గలుగునో యా భాగ 

మును “పతీకి మందుగు. ఈ న్యాయముచే సర్వ వ్యాపియగు పర 

మేశ్వరుని జ్ఞానము గలుగుటకు నాతనియొక్క యేదైన నొక|పత్యక్ష 
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మగు భాగమును, లేక, అంశరూపమయిన విభూతియు |పతీకము 

గ్యాగలదు. ఉదాహరణము : మహాభారతమునందున్న _బాహ్మణ 

వ్యాధ సంవాదమునందు వ్యాధుండు బ్రాహణునకు నధ్యాత్మజ్ఞాన 

మును జెప్పిన పిదప తుదకు “|పత్యక్షం మమ యో థర్మ స్తం చ పశ్య 

ద్విజోత్తమ”. నాయొక్క ధర్మమునిప్పుడు పత్యక్షముగ( జూడుము 

మ.భా.పన, 2183.8) అని చెప్పి యా (బాహణుని వ్యాధుడు వృద్గు 

లగు తన తల్లి దండ్రుల కడకు. దోడ్డానిపోయి, “వీరు నాకు. (బత్యక్ష 

దేవతలు * అని మనస్సున భావించుకొని యీశ్వరుని 'సివించినటుల 

సివించుటయే నా (పత్యక్షధర్మ మనీ చెప్పెను. మజీయు నీ యభి 

పాయమునే మనస్సున నిడికొని తన వ్యక్తస్వరూపముయొక్క 

యుపాసనను చెప్పగ మునుపు భగవంతుండు గీతలయందు భక్తి 

నూర్గ్షముఎ 

రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్ర మిద ముత్తమమ్; 

[పత ్యక్షావగమం ధర్మం సుసుఖం కర్తు మవ్యయమ్, 

వ సర్వవిద్యలలోను (శేష్టమైనది (రాజవిద్యయు), సర్వగుహ్యము 

లలోను ,శేష్టమైనది (రాజగుహ్యము) ఉత్త మమును, బవితమును, 
_ప్రత్యక్షముగ( గాన్సించునదియు, భర్మానుకూల మయినదియు, సుఖ 

ముగ నాచరించుటకు యోాగ్యమయినదియు, నక్షయ్యమును నైనది 
(A: ర 2 అని చెప్పెను. రాజవిద్యారాజగుహ్యము లను నీ రెండు 

సమాసములకును “విద్యానాం రాజా? యనియు “గుహ్మానాం రాజూ 

యనియు, (విద్యలకు రాజు, మణీయు గుహ్యములకు రాజు విగ 

హము గాన, సమాసమైన పిదప దానియందున్న రా జశబ్దము సం 

స్క్యృతవ్యాకరణ నియమానుసారముగ పూర్వమునందు (బయోగిం 

ప(బడవలని వచ్చును. కాని దీనినీ మటియొకవిధముగ “రాజ్ఞాం 

విద్యా (రాజులయొక్క విద్య) యని మజియొక వి! గవాము( జేసి. 

కొని యనేకులు యోగవాసిష్టమునందు చెప్పంబడినటులు (యో. 
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ఓ 11.1018) (పాచీనులగు బుషులు రాజులకు (బ్రహ్మవిద్య నుపదే 

శించినందున [(బహ్మావిద్య కే, లేక, య ధ్యాత్మజ్ఞానమున కే, రాజవిద్య 

యనియు, రాజగుహ్య మనియు "పేర్లు వచ్చిన వనియు, కావున గీతల 

యందున్న రాజనిద్యారాజగుహ్యము లను నీ రెండు శబ్బములకును 

రాజుల కుపదేళశింపంబడిన విద్యయు గుహ్యము నని యర్థము చెప్ప 

వలయు ననియు (అనలా: అధ్యాత్మజ్ఞానము వివక్షితము గాని, భక్తి 

వివక్షితము గానేర ,దనియు వారి యభ్మిపాయము. గితలలోనున్న 

మార్గమును మనువు, ఇక్ష్వాకుండు మొదలగు రాజులయొక్క పరం 

పరబేతనే (వర్తింప జేయ (బడినది (A. 4. 1. కాన, * రాజవిద్యా 

రాజగుహ్యాం” అను నీ రెండు శబ్దముబును రాజులయొక్క విద్య; 

రాజులయొక్క గువహ్యాము (అనయా: రాజమాన్యము లగు విద్యా 

గుహ్యము)లను నర్గ్భములందే గీతలలో. (బయో గింపయడ లేదని చెప్పు 
టకు సాధ్యము కాదు. కాని యీ యర్లమును స్వీకరించినను (పకృత 
స్థలమునందున్న యీ శబ్దములు జ్ఞానమార్లము నుద్దేశించి పయో 

గింపం బడ లేదని తెలిసికొనవలయును. కరణ మేమి యనంలా ; ఈ 

శ్లోకము గీతలలో నే యభ్యాయమునం జెప్పయబడినదో దానియందు 

మ్రుత్తముపై భక్షి మార్గమే |పతిపాద్యమై యున్నది (గి. 9.2481) 
మజియు సాధ్యమైన" (బహ్మయొక్కటి యయినను, అధాత్మవిద్య 

యందున్న సాధనాత్మకమైన జ్ఞానమార్గము కేవలము బుద్ధిగమ్య 

మును, “అందుచేతనే యవ్యక్షము'ను దుఃఖకారకము నగునని గీతల 

యందే. స్పష్టముగం జెప్పంబడినందున (గీ. 12, క) తద్విరుద్ధముగ 

దానినే భగవంతు. డిప్పుడు “(పత్యక్షావగమంి అనయా: వ్యక్తము 

నుణీియు “కర్తుం సుసుఖంి అనయా: అచరించుట సుఖకారక మనియు 

చెప్పుట సంభవించునని తోంపదు. కావున [పకరణ సామ్యముకొటి 

రును, కేవలభక్తి మార్గమున కే సరిగ సంబంధించునది యగుటచేతను 

రా జవిద్యాశబ్దముచే భక్షి మార్గమే యిచ్చో వివక్షితమయి యున్నదని 

భు A. పై19 
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సిద్ద మగును, “విద్య” యను శబ్దము కేవల _్రహ్మజ్ఞా నవాచకము, 

గాక పర|బహ్మ నెజుంగుటకు నే సాధనములు, లేక, మార్షమ! 

గలవో తద్వాచకముగ సైత ముపనిషత్తులలో( [బయో గింపయుడిన 

ఉదాహరణము: శాండిల్యవిద్య, (ప్రాణవిద్య, హార్దవిద్య మొదలగున 
మజణీయు వేదాంతసూ[తములలో( దృతీయాధ్యాయము నం 

తృతీయ పాదమునం దుపనిషత్తులలో, జెప్ప(బడిన యౌ సర్వః 

లును (అనంగా : సాధనములు విచారింపంబడినవి. ఈవిద్య ?/ 

ముగ నుండుటచే ముఖ్యశిష్యులకే తప్ప నితరుల 'కెవ్వరికిని పు 

ముపదేశింపకుండ నుండి రనియు. నుపనిషత్తులయందు. గాన్ని, 

చున్నది. కావునను విద్యను గైకొనినను నది గుహ్యముగనే యు 

వలయును; కాని (బహ్మపొప్తిని గుణించి సాధనభూతములై న 

యే గుహ్యవిద్యలు, లేక, మార్గములు గలవో యవి యనేకములున్న 

వాని యన్నింటిలోను గీతలయందున్న భక్తి మార్గరూపమగు విద్య 
“ యనంగా;ః సాధనమే (శేష్టము (విద్యానాం చు గుహ్యానాం చరా 

కారణ మేమి యన: జ్ఞానమార్గము నందలి విద్యవలె నది “వ్యక్ర! 

కాక, నేతములకు( (బత్యక్షముగం గాన్బించునదిగ నున్నది. మటి 

నందువలన దానియొక్క యాచరణమును సుఖముగం జేయవచు 

అని మా మతమునందు పై శ్లోకమునకు భావార్థకముగ నున 

గీతలయందు కేవబము బుద్ధిగమ్యమగు జ్ఞానమార్గమే (పతిపాద్య 

యెడల వైదిక ధర్మముల యందున్న సర్వసం| పదాయముల వా 

వేలకొలది వత్సరములుగ నేటివజకు నీ |గంథమున నింత గె 

ముండునా యని తోచును. లోకులకు గీతయందున్న మాధుర్య 

(పేమ, తేక రసపూర్ణత యనునది దానీయందు( (బతిపాదింపం 

భక్తి మార్గముయొక్క పరిణామమే యై యున్నది. పరమేశ 
యొక్క |పత్యక్షావతారమైన శ్రీకృష్ణుడే మొదట గీతాధర్మవ 

జెప్పువాండు మజియు దానిలోను, అజ్జేయనుగు పరబ్రహృముయె 
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శుష్కజ్ఞా నమును జెప్పక (పథి స్టలమునందును “నాయందు సర్వము 

ఓత్మపోతమయి యున్నది” (గీ.7.7); “ఈ సమస్తమును నాయొక్క 
మాయయీ” (గీ. 7, 14); “నాకంకె వేజగు రెండవ వస్తువేదియు 
లేదు” (గీ. 7.1); “నాకు శ్యతువులును మితులును సమానులే” 
(A. ౪. 29); “నేనే యీ జగత్తును బుట్టించినాండను” (గి. 9. శు 
అనియు దుదకు “నేనే (బహ్మామును; మోక్షమునకును మూలభూ 

తుండను (గీ, 14. 27); నేను పురుషోత్తముండను (గీ. 15. 18); 
కావున సర్వధర్మములను పదలి సీపు నన్ను ఒకనినే సేవింపుము. 

నేను నిన్ను సకల పాపముల నుండి ముక్తునిగం జేయుదును; భయ 

పడకుము” (గీ. 18.66) అనియు తనయొక్క సగుణమును, వ్యక్తము 
నయిన రూపము నుద్దేశించి భగవంతు, డర్జునున కుపడదేరించెను. 

అంధదుఫలన సమదృష్టి; పరమవూజ్యుండును (పీమపూర్ణు(డు నయిన 

పురుషోత్తముని యెదుట మనము సాక్షాత్తుగా నిలువబడి యున్నా 

మని (కోతకు భావన పుట్టును గాన నాత్మజ్ఞానమునం దతనికి దృఢ 

నిష్ట గలుగుటయే కాక యొకప్పుడు జ్ఞానము, భక్షి యను వానిని 

"వేటువేటుగ విభజీింపక జ్ఞానమునందు భక్షి యును, భకి యందు 

జ్రానమును గుంభితముగ నుండుటచే జ్ఞానభక్తులు, లేక, బుద్ధిప్రేమలు 

అను వానికి. బరస్పర విరోధము కీదనియు తోంచుటచే పరమేశ్వరుని 

యొక్క జ్ఞానము పలెనే థానీయందున్న రసము సైత మనుభవ గోచర 

మగుసు, మజియు నర్వభూతములయందు నాత్మాపమ్యబుద్ధి స్ఫురిం 

చుటచేం దుదకు;, జత్తమునకు విలక్షణమగు శాంతియు, నమాథాన 

సుఖమును [పాస మగును. పొలలో6 బంచదార వేసినటుల దీని 

యందే కర్మయోగముయొక్క భారము చేయబడినది; కాని గీతల 
యందున్న జ్ఞానము ఈశావాసో్యోపనిషత్తులో( జెప్పినటుల మృత్యు 

వును, అమృతమును... అసంగా : ఇహలోకము, పరలోకము కలిసి 

(శేయస్కర మగునని మన పండితులు సిద్ధాంతము బేసినందుల 

“కేమియు సాశ్చర్యము లీదు. “పై వివేచనవలన, భక్తి మార్ల మనగా 
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నేమి? జ్ఞానమార్గమునందును భక్తి నూర్షమునందును గల సా; 

వైషమ్యము తేవియై నదియు, భక్తి మార్గమును రాజమార్గము (౯ 

విద్య) సులభమైన నిచ్చెన యని యేల చెప్పుచున్న దియు, గీ, 
యందు భక్తి స్వతంతనిష్ట యని యెందులకు6 జెప్పంబడదో ర 
యు జదువరులకు స్పష్ట మగును; కానీ జ్ఞాన|పాప్పికిని సులభవ 

ననాది, (పత్యక్షమునగు మార్గమునందు సైతము మోసపోవు స్థల ౩ 
గలదో దాని నిప్పుడు చెప్పవలయును. చెప్పనంతట నా మార్గము 
బోవు బాటసారులు _భమపడి యపమార్గమున. బడవచ్చును. భ 
ద్లీతలో నీ యపమార్గము స్పష్టముగం జెప్పంబడినదిః వైదిక? 

మార్గమునం దితరనుగు భక్షి మార్గములకం కు నుండు విశేష మిదిం 

పర|బ్రహ్మమందు మనస్సుయొక్క యాసక్షి దృఢమై చిత్త శుద్ధి దొ 

సామ్య బుద్ధి యుత్ప్సన్న మగుటకు సామాన్య మనుజుల యె 

పర్మబహ్మముయొక్క “ ప్రతీక మని యేదైన నొక సగుణ; 

వనంగా వ్యక్తమగు వస్తు వుండవలయును. లేనిచో, జ త్రము స్థిర 

కానేర దనునది మా(తమే విచారింప, నది యెల్లరకు నంగీకార్యవ 

నున్నను, ఈ |పతీకము లెట్టుండవలయు నను విషయమున న 

పర్యాయములు కలహించుచున్నా రనియు, నితిహాసములవలన | 

మగును. అధ్యాత్మజ్ఞానదృష్టిచేం జూచితి మేని యీ పరమేశ్వరు 

జగత్తునం దెచ్చటను లేకపోొండు. మఆియు భగవద్గీతలయం? 

అర్జునుండు “నిన్ను ఏయే విభూతులయొక్క రూషముచే6 జిం 

వలయునో (భజింపవలయునా ) అ విభూతులను నాకు( జెప్పుః 
(A. 10.18) అని శ్రీకృష్ణుని (పశ్నచేసిన పిదప పదియవయధథా, 

మునందు భగవంతు, డిందియములలో మనస్సు, స్థావరము 

హీొమాలయము, యజ్ఞములలో జపయజ్ఞ ము, సర్నమీలలో వా 

దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడు, పితరులలో 'సర్యముడు, గంధర్వు 

చి_తరథు(డు, వృక్షము లలో నశ్వత్థము, పక్షులలో ' గరుడు 
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ఏహర్జులలో భృగువు, అక్షరములలో అకారము, ఆదిత్యులలో విష్ణువు 

మొదలగు స్థావరజంగమాత్మక నుగు సృష్టియందు నాలుగుమూలలు 

గ్యాపించియున్న తన యనేక విభూతులను వర్ణి చి తుదకు... 

యద్య ద్విభూతిమత్ సత త్తం శ్రీ శ్రీమ దూర్జిత మేవ వా, 

తత్తదే వావగచ్చ త్వం మమ తేజోఒంశసంభవమ్. 
A. 10.41 

ఓ యర్జునా | ఏ యే వస్తువులు వెభవముతోడను, లక్ష్మీతోడను, 

పభావముతోడను ' కూడుకొని యున్నవో యవి యన్నియు నా 
|జఇస్సుయొక్క యంశమునుండి పుట్టినవని యెజుంగుము. విశేష, 
మి చెప్పవలయును? నాయొక్క యొక అంశముచేతనే యీ 

ర్వజగత్తును వ్యాపించియున్నాను అని చెప్పెను. మజియు దీని 
రునంతరము ననుండు నధ్యాయములో విశ్వరూపదర్శనముచే నీ 

'ద్ధాంతమున నర్జునునకు( (బత్యక్షజ్ఞానము పుట్టునటు చేయబడినది. 

(గత్తున కంటికి గాన్సించు వస్తువులు, గుణములు పరమేశ్వరుని 

ముక్క రూపము లే గ్రపశీకము లే యైనయెడల, వానిలో బర 

9శ్వరు. డొకదానియందే యున్నాండనియు మణీయొకదానియందు 

1డనియు నెవ( డెట్లు చెప్పును? అతడు దూరమునం దున్నను 

మోపమునం దుస్నా(దు. సదూపుడు నన్మదూపవుండు నగుటచే నీ 

ండింటికి పరమందున్నాండు; లేక, గరుడుండు-సర్పము, మృత్యువు. 
'చ్చువాండును, విఘ్నకర్త_విఘ్నహర్త, భయకృత్తు.భయ నాశనుండు, 

కోరు,డు.అఘోరు(డు, శివుండు..అశివుండు, సృష్టిని కలుగజేయు 

గా(డు_అరికట్టు వాడును (A. ర, 19 మఖజీయు 10. త్రి నతండే 

మయి యున్నాడని యంగికరించుటయే శాస్త్రమూలముగ౦ దెలి 
మును, మజణియు భగవదృ్భక్తుండగు తుకొారాంబువాగారును_ 

తుడా మ్లుణే జే, జేం బోలా, జే తేంసాజీ యా విర్ణలా. 

తుంగా 8086,4 
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_ మన మే రీతిగం జెప్పినను నది యా భగవంతునియొక్క మహి 
మకు దగియే యుండును అని చెప్పిరి, జగత్తుయొక్క [పతి వస్తు 

వును ఇ ట్లంశమునుబట్టి పరమశ్వరుని యొక్క సర్వవ్యాపక మగు 

రూపము నొక్కసారిగ కనిపెట్టలేని వా రీ యవ్యక్షము శుద్దము 

నయిన రూపమును దెలిసికొనుటకు సాధనములనిి లేక్క |పతీకము 
లని యా యనేళవస్తువులలో నే వస్తువునై నను మొదట నుపాసనార్థమై 

గ్రహించుటకు నభ్యంతర మేమి? కొందు మనస్సున నుపాసించెద 

రేన్సి కొందణు జపయజ్ఞములను |దవ్యయజ్ఞములను జేయుదురు. 

ఒకడు గరుడుని భజించె నేని యొకండు * ఓమ్ ” అను మం తాక్షర 

మునె జపియించును. కొందటు విష్ణువును, కొందటు శివుని, 

కొందు గణపతిని, కొందణు భవానిని భజింతురు. కొందటు 

మాతాపితరులను పరమేశ్వరు. డను బుద్ధితో సే సీనింతురు. కొందు 

వానికం'కె వ్యాపకమైన విరాట్సురుషునయొక్ష, యుపాసన శ్రేష్టమని 
యెన్నుదురు. కొందజు సూర్యుని భజింపు6 డని చెప్పుదు రేని, మజీ 

కొందళు సూర్వ్యునికం'కె కృష్ణు(డును, రానుచందుండును (శేష్టులని 

నుడువుదురు; కాని యీ సర్వవిభూతియు మూలమునం దొక్కటిగనే 

యున్న దను దృష్టి యజ్ఞానముచే. గాని మోహాముచేం గాని చెడి 

పోవుటచే, లేక, ధర్మమునందు మొదట నేమియు లేమిచే నిట్టి 

యుపొసనలయందే వృథాభిమాన ముత్పన్నమగును. కావున ననేక 

సమయములయందు యుద్ధము. జేయవలసినంత యవకాశము 

గలుగును. వైదిక, , బౌద్ధ, జైన, క్రైస్తవ, నమహ వామ్మదీయ ధర్మముల 

యందున్న పరస్పరవిరోధముల నొశవైపు న నుంచినను, నొక సగుణ 

మును వ్యక్తమునైన కైంస్తవమతమునంచే యుపానకులలో విధి 
భేదములచే నొకరి నొకరు చంపుకొనునట్టి సమయము వచ్చిన దని 

ఐరోపాఖండపు ఇతీహాసముసుండి కాన్చించుచున్నది. నుజియు మన 
దేశమునందున్న సగుణోపాసకులలో సైత మొకరి దేవుండు నిరా 
కారుడై మజియొకరి సాకారదేవునికంకు బాగుగ నున్నాండని 
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వివాదము నేటికిని జరుగుచునే యున్నది. భక్తి మార్గమునం దుద్భ 
వించు నీ వివాదమును తీర్మానించుట కేదైన మార్గ్షమున్నవా ? ఉండె 

నేని యది యెద్దియో చెప్పిన గాని భక్తి మార్గము నిరపాయము 

కానేరదు. కావున గీతయం దీ (పశ్న శేమియుత్తర మొయ(బడినదో 

యిప్పుడు కొంచెము నిచారింతము, హూందూస్థానము నందలి 

(పస్తు తపుస్థితిలో నీ |పశ్నకు యోగ్యమగు నుత్తర మిచ్చుట విశేష 

మహత్తగ్యము గలదని చెప్ప నక్కల లేదు, 

మనస్సును శ స్లిరపణచుకొని సామ్యబుద్ధిని సంపాదించుకొను 

నిమిత్తమై పరమేశ్వరునియొక్కు యనేకములగు నగుణవిభూతులలో 

నేదో యుక జాతియొక్క స్వరూపమును మనస్సున మొదట నుంచు 

కొనుటయు, లేక్క |పతీక మని |పత్యక్షముగ కంటియెదుట నుంచు 

కొనుటయు నను నీ సాధనము |పాచీనములగు నుపనిషత్తులయందు 

సైతము చెప్పబడినది, తుదకు రామణాపిని నంటి యుత్తిరోపనిషత్తుల 

లోను, గీతలయందును మానవగూవధభారియు, సగుణుండు నయిన 

పరమేశ్వరుని యొక్క నిస్సీనుము, వీకాంతమునైన భక్తి యనునదియే 
పరమేశ్వరప్రాప్కికి ముఖ్యమైన సాధనముగ నంగీకరింపంబడినది; కాని 

సాధన మను మిషచే వాసుదేవభక్తి పధానముగ6 జెప్సంబడియున్నను 

నధ్యాత్మద్భష్టితో విచారించితి మేని “*|పతీకముి అనంగా నొక విధ 

మైన సాధన నుగుటచే సత్యుండును, సర్వవ్యాపియు, నిత్యుండు వైన 

పరగమేశ్వరు;ఢు వీనిలో నే (పళీకమునందు నుండుటకు వీలులేదని 

నేదాంతసూశ్రానుసారము గ (వేసూ, 4.1.4) గీతలయందును పిదప 

స్పష్టముగ6 జెప్పంబడినది. విశేష మేమి చెప్పవలయును? నామరూపా 
తృళనుయిన వ్యక్ష మును (అనయా; సగుణమగు నే వస్తువును గైకొని 

నను నది మాయాసంబంధథమే యగుటచే సత్యమైన పరమేశ్వరుని 
చూడవలనినయిడల దృష్టి నీ విథవుగు సగుణమయిన రూపముకంకు 

పరముగనే యుంచవలయును. భగవంతునియొక్క అనేకవిభూతులలో 
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నర్జునునకు( జూపిన విశ్వరూపముకం'ె విశేషవ్యాపకనుగు విభూతి 
యుండనేరదని స్పష్టమగుచునే యున్నది. అయిన నీ విశ్వరూపమునే 
భగవంతుడు నారదుల వారికి? జూపి “నీవు చూచునట్టి యో నాకు 

రూపము సత్యమయినది కాదు. ఇది మాయ యగుటచే నాయిక్క 

సత్యస్వరూపమును జూచుటకు దీనికంశు పరముగనే విచారింపవల 

యును” అని చెప్పెనని నారాయణీయధర్మములలో జెప్పంయడినది 

(భా. శాం, $9. 44). గితయందును._ 

అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం మన్యంతే మా మబుద్ధయః, 

పరం భావ మజానంతో మమావ్యయ మనుత్తమమ్, 

నే నవ్యక్తుడ నైనను మూర్భులగు లోకులు నన్ను వ్యక్తుండు (A. 

7.24) అనగా నునుష్యదేహధారి యని తలంచుచున్నారు (గీ.8.11); 
కాని యది సత్యము కాదు, నాయొక్క యవ్యక్తన్వరూపమే సత్య 
మైనదని శ్రీకృష్ణుం డర్జునునకు బోధించెను. ఆ తీరుననే యుపనిష 
తులలో నునస్సు, వాక్కు, సూర్యుండు ఆకాశము మొదలగు ననేక 

ములును వ్యక్షములు నవ్యక్తములునగు (బహ్మ|పతీకము లుపాసనా 

రై చెప్ప(బడియున్నను తుదకు వాక్కునకును, న్మేతములకును, 

వీనులకును గోచర మగునది (బ్రహ్మము కాదు గాన 

య న్మనసొ న మనుకే యే నాహు ర్మనో మతమ్, 

త దేవ (బ్రహ్మ త్వం విద్ధి నేదం యదిద ముపొసతే. 

(కేన. 1.5.8) 

= మనస్సుచే నేది తలంచుకొనుటకు సాధ్యము కాదో, పెంగా మనస్సే 

యెవరి మననశక్తి కధీనముగ నుండునో యది సత్యమైన |బహ్మమని 

నీవు తెలిసికొనుము. దేనిని (పతీక మని యుపాసించుచున్నారో 
యది (నిజమయిన) (బహ్మము గాదు అని స్పష్టముగ౦ జెప్పంబడినది, 

మటియు “నేతి నేతి” వాక్యములకును నదియే యర్థము, నునస్సు, 
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అకసము, లేక, వ్యకోపాసనయుక్క మార్గానుసారముగ సాల|గా 

మము, శివలింగము, శ్రీకృష్ణునియొక్ల, లేక, సాధువురుషునియొక్ల 

వ్యక్తమగు మూర్తి, లేక, శిలామయములు, లేక, ధాతుమయముయిన 
దేవతామూర్తులుగల దేవాలయము, లేక, మూర్తి లేకుండు మందిర 

రములు మసీదులు మొదలగు వానిలో దేనిని (గహించినను నివి 

యన్నియు పిల్ల లయొక్క |క్రీడాశకటములవలె స్థిరీకరించుటకు (అన6 
గాః చిత్త పవృత్తిని పరమేశ్వరుని వైవునకు పంచుటకు) సాధనము 
లగును. వారి వారి సంతోషానుసారముగ. గెకొనయడిన రంగువస్తు 

వులు చందనము, నేక, కలశము మొదలగునవి కుంటివానికి బండి 

వలె నధికొరానుసారముగ నుపాసనార్థమై చెప్పంబడిన (పతీకములెంత 

యిష్టములై నను సత్యనుగు పరమేశ్వరు “ఈ ప్రతీకములలో లేడు” 
“న 'పతీశే న నహి సః (చేసూ. 4.1.4... వానికి పరముగ నున్నా6 

శని తుదకు తెలిసికొనవలయును, నుణీయు నీ కారణముచేతనే “నా 

మాయ యెవరికి తెలియదోయట్టి మూఢులు నన్ను. దెలిసికొనలేంరు* 

అని భగవద్గీతలయందు సైతము సిద్ధాంతము చేయంబడినది (గీ. | 

18. 15). భక్షి మార్గ్షమునం దున్న మసుష్యులను దరింపంజేయు శక్తి 

సజీవములు గొని, నిర్గీపములు గాని యయిన మూర్తులయందు. గాని, 

శిలామయములగు 'థవనములయందుం గాని లేదు గాన నీ పతీక 

ములకం'కు |శేష్టమయిన యీశ్వరభావననే యా పతీకమునందు తన 

సాంభ్యముక కుపొసకు( డుంచుకొనుటయే సత్యమైన తారక 

మగును, (పతీకము శిలానుయమైనను, థఛాతుమయమయినను లేక, 

మణియుకటి యైనను నేమియు విశేషము లేదు. |పతీకముకం'కు 

శిలాదుల యోగ్యత యెప్పుడు నధికము కానేరదు. |[పతీకమునం దే 

భావన యెటులుండు నటులే యీ భక్తి యొక్క ఫలమును పరమేశ్వ 

రుండు నీ కిచ్చు చున్నా (డు; (ప్రతీకము గాదు, కాని యీ|ప్రతీకము మం 

చిదా? భేక, యా [పతీకము మంచిదియా? యని వివాదపడుటవలన 
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నేమియు విశేషము లేదు. నీయొక్క భావము శుద్ధము కానియెడల 

(పతీక మెంత మంచిదైన నేమి | ప్రయోజనము? దినమంతయు లోక్టు 

లను ముంచవలయునని వ్యాపారముచేయుచు సం ధ్యాకాలమునందు, 

లేక్క రాతియందు దేవాలయములోనికి దేనతాదర్శనమునకు. గాని, 

లేక, యొకానొక నిరాకారదేవుని నుందిరమం దుపొసించు నిమిత్త 

మయి కాని వెళ్లుటచే పరమేశ్వరప్రాప్కియగుట యెట్లు సంభవించును? 

విషయీ లోక (శవణా యేతీ, తీ బాయకాం కడేచ వహాతీ, 

చోరలి లోక చోరూన జాతీ, పొదరక్షా. 

(దాన, 18.10.24) 

_ కొందజు వైషయికులు కథా|శవణము( జేయుచు స్ర్రీలనే చూచు 
చుందురు. దొంగ లా సమయముననే చెప్పుల నెత్తుకొని పోవుదురు 

అని పురాణములను వినుటకొజకును దేవాలయములకును బోవు 

కొందణీిని సమర్థులు వర్ణి ంచినారు, కేవల దేవాలయములయందు. 

గాని, దేవతల Cs మూర్తులయందే కాని తారకత్వ ముండినయెడల 

వీరికిని ముక్తి లభింపవలయును, పరమేశ్వరునియందు భక్షి మోక్షా 

ర్ధమయి యుపయోగించును. కాని వ్యావహారికములైన, లేక, 

స్వార్థములైన విషయములయం దపేక్ష గలవారు ' వేర్వేజటు దేవతలనే 

యారాధింపవలయునని యనేకు లెన్నెదరు. మజటియు నీ స్వార్థ 

బుద్దిచే వారీ దేవతలవెంటం బడుదురని గితలయందు నున్నది (A. 

7.20): కొని యా దేవతలు వారి యారాధనచే సంతసించి ఫలమును 

తామే యిత్తురను జ్ఞానము తాత్త్వికదృష్టి ననుసరించి నిజమైనది కా 

దని యీ గితయే పిదపం జెప్పుచున్నది. “వీ వాసననై నను మన 
స్సులో నుంచుకొని యే దేవత నారాధించినను నాయారాధనయొక్ష 

ఫలమునిచ్చుట యను కార్యము సర్వవ్యాపియగు పరమేశ్వరునీదియే 

మై యున్నది. దేవతలది కాదు” అని య ధ్యాత్మశాస్త్రముయొక్క 

స్థిరమయిన సిద్ధాంతము (వే.సూ, 8.2.88-41). మజియు నదియే 
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గీతాతాత్సర్యము (గీ. 7,22). కాని ఫలమిచ్చు పరమేశ్వరు డీ రీతిగ 
నొక్క(డే యైనను వారి వారి యుకాయుక్తములగు భావనల ననుస 

రించి వేర్వేణగు ఫలముల నిచ్చుచుండుటచే (వే. సూ, Lele 84-81) 

నాయా దేవతలయొక్క, నా యా |పతీకముబయుక్క. యుపాసనా 

ఫలములు నవేర్వేజుగ నున్నట్లు నునకు౬ గొన్నించును. మజియు సీ 

యభ్మిపాయమునే మనస్సున నిడుకొని_ 

(శద్ధామయో౬యం పురుషో యో య[చ్భద్ధ స్స ఏవ సః 

మనుష్యుడు (శద్ధామయుంగై యున్నాడు; _పతీక మేదైనను, 

నెవరి కెట్టి శద్దగలదో యట్లు వా రగుదు రనియు (గీ. 1/8; మైత్యు- 
4.6); బక 

యాంతి దేవ|వతా దేవాన్ పిత్తూన్ యాంతి పితృ వతాః, 

భూతాని యాంతి భూ తేజా యాంతి మద్య్యాజినో ఒపి 

మామ్. 

(A. 0.25) 

. దేవతలను భజించువారు దేవలోకమును, పితరులను భజించువారు 

పిశృలోకమును, భూతములను భజించువారు భూతములను, నన్ను 

భజించువారు నన్నును బొందుచున్నా రని లేళ్ల 

యే యథా మాం (పవద్యంతే తాం స్తథైవ భజామ్యుహమ్* 

ఎవరు నన్నెటుల భజించుచున్నారో వారి నే నట్లు భజించుచు 

న్నను (కీ 41) అనియు భగవంతుడు సెప్పినాండు, సాలగ్రామ 

మనునది జొయియే. దానియందు విష్ణుభావము నుంచి పూజింతు 

దేని విష్ణులో కమును జెందుదురు, ఆ |ఫతీకమునే, యక్ష రాక్షసాడి 

భూతములయొ క్క. బాధలనుండి భయపడి యవియే గొప్పవని 

యెన్ని, వానిగా భజింతు షస యా యా యక్ష రాగ్షసాది భూత 

ములయొక్క భావము ననుసరించి యుండును, (పణీకమును బట్టి 
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యుండదు అను సిద్ధాంతము మన సర్వశాస్త్రకారులకు సమ్మూ ఆక ; 

నదే. మజీయు వ్యవహారమునందు సైతము మూర్తిని హూ 

కంకె ముందుగ. (బాణ పతిష్టాపనం జేయు నాచారముదనుం. 

రహన్య మిదియే. ఏ దేవతయొక్క భావనచే మూర్తి యొ జ 2. 
చేయవలయునో, యా దేవత (పాణ్యప్రతిష్ట ధానియందు6 కకేం 

న్నారు. మూర్తి యందు పరమేశ్వరునియొక్క భావన మయ 

మూర్తి యన(గా నేదో యొక యాకారము గలిగిన మన్ను తా 

లేక్క లోహ మను నూహాతో దాని నెవరును బూజింపరు యవ 

పూజించె నేని గీతయందలి పై జెప్పంబడిన సిద్ధాంతాను సార 

నతనికి నమున్నుయొక్క గాని, లేక, జాతియొక్క గాని గత | 

నుగు ననునది నిర్వివాదముయి యున్నది. (ప పతీకమునకు యు, 

యందుంచిన భావనకును నీ రీతిగ భేదము నెజింగిన పిడక 

మేదయిన దాని విషయమై సపెనంగులాడుటకు కారణ మొ 

నుండనేరదు. కారణ మేమి యన: (పతీక మన (గనే దేవుడను 

యిప్పు డుండనేరదు. సర్వకర్మలయొక్క ఫలము నిచ్చు 'సత్న 

యగు పరమేశ్వరునియొక్క దృష్టి భక్తులభావన ననున 69 

యందును కావున * దేవుండు భావననే యపేక్షించును, (మళీ 

"పీక్రింపండు” అని తుకారాంబువా చెప్పినాండు. భక్తి మాదన 

దలి యీ తత్త్వమును తెలిసికొనిన వారియొక్క మనస్సు నం డాశి 

ముపాసించు నీశ్వరస్వరూపమే, లేక, (పతీకమే సత్యమైనండు ను 

(పతికము లసత్యమయిన వను దురాగవా ముండదు. ఎవరి | 
= మెట్టు లున్నను, దానిగుండ పరమేశ్వరుని భజించువారి ఆకా , 

పరమేశ్వరునే పొందుదు నును నుదారబుద్ధియు నుత్సన్న_ ము, 
నుజియు_ 

యే ప్యన్యదేవతాభక్తా 8 యజంతే (శద్ధ్దయాన్ని ఇకా 8 

తేఓఒపి మామేవ కౌంతేయ యజం త్యవిధిపూర్వ ఆ మొ 

(గ. 8; 
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_ విధి యనంగ బాహ్యోపచారము, లేక, సాధనము శాస్త్రోక్తముగ( 

గాకపోయినను నితర దేవతలను (శద్ధతో (వారియందు. శుద్ధమగు 

పరమేశ్వర భావమునుంచ్చి పూజించుపారు, మణియొక'. విధముగ 

నన్నే పూజించుచున్నారు అని భగవంతుండు చెప్పినదానియందు నమ్మ 

కము గటుగుటకు6 |బారంభ మగును. భాగవతమునం దీ యర్థమే 
కొంచెము శబ్దభేదము తో వర్ణి ంపంబడినది (భాగ, ll, పూ, 40.8. [oy 

శివగీతయందు సూ్యతము ఫైభైక మే మాత నమక్షరమును పొర్దుపడక 

(ాయయడినది (శివ. 12.4). మజియు “ఏకం న ద్విప్రా బహుధా 
వదన్ని ౫” (బు, L.1b4.4) అను వేదవచనమునకుం దాత్సర్యమిదియే, 

దీనివలన సీ తత్వము వైదికథధర్మములలో బహుకాలము [కిందట 

నుండియు (బవర్తించుదున్నోదని సిద్ధమగుచున్నది. నుజియు నిటీ 

వలి వారగు శ్రీ శివాజి మహారాజువంటి వైదిక ధర్మనిరతులగు పురు 

షులు సర్వోత్క్భష్టులుగా నున్నప్పుడు సైతము పరధర్మాసకొష్టుత 

యను ద్వేషము వారియం డే మ్మాతము. గాన్పింపక పోవుట యీ 

"పిన జెప్పిన సిద్ధాంతఫలమే యయియున్న ది. ఈశ్వరుడు సర్వ 

న్యాపియు, నర్వసాత్రి యు, సర్వజ్ఞుండు; సర్వశక్తి గలవాడును నై 

యున్నాడు. వే యేల? ఈ గుణమే లన్నింటికంళై పరమునందును 

నున్నాడు (అనయా అచింత్యుండుగ నున్నా(డు అని సత్యమైన 

తథ శ మును తెలీసికొనక యొక కాలమునందును, నొక దేశమునం 

దును, నొక తలి ర్లిగర్భమునందును, నొక రంగుతోను, నొక సేరుకోడను 

మును మాగతమే సళ మని తలంచి ల్. "మిథ్యాభి 

మానమును జెంది దొనికొణకు కత్తి (శరవార్శితో నొకరి |పాణము 

నొకరు తీసివైచు పర్యంతము వచ్చుట యనునది మను ష్కుఖశయళ స్నా 

శోచనీయములగు మూర్థావస్థలకు లక్షణము. గీత రదున్న భక్త? 

మార్గమునకు “రాజవిధ్య' యని పేరున్న మాట సత్యః Bs 



802 గితారహాస్యము 

యొక్క దృశ్యస్వరూపముకూడ మాయయే. నా సత్యస్వరూపమును 

జూడవలయు నేని యీ మాయను దా(టి పరమునకు వెళ్ళుము” అని 

స్వయముగ భగవంతుడు య థార్థము నుపదేళించి నట్టుపదేశించి 

“ అవిభక్షం విభక్తే షు” అను సాత్తిికజ్ఞానదృష్టితో సర్వథర్మముల 

యందున్న ఐక్యమును దెలియంజేసి భక్తిమార్గమునందున్న వివాద 
కారణములగు విషయములను సమూలముగ నశింప(జేయు ధర్మోప 

దేశకుండు మొదట నెచ్చో నుదయ మయినదియు, లేక, యట్టి 

గురుని మతము ననుసరించువా రెక్కువగ నే దేశమున నున్నదియు 

పరిశీలించిన యెడల భారతభూమికి న్యగస్థాన మిియవలయునని 

చెప్పుటయే న్యాయ్య మయి యున్నది. “రాజవిద్యయు, రాజగు 

హ్యము నను నీ పత్యక్షములగు పక్ష లవాయాసముగ వశమైయుండ 

నజ్ఞాన మను సులోచనమును న్మేతములకు పెట్టుకొని యది బాగులే 

దని చెప్పుటకు మనలో కొందటు క్షణమా త్రమైనను సిద్ధముగ నుం 

డుట యనునది మన దురదృష్టమే యగును, 

(పతీక మేదైనను భక్తి మార్గమువలన( గలుగు ఫలము |పతీక 

మందు మన ముంచు భావనసంబంధ మైనదియే కాని (పతీఠము 

మూలమైనది గాదు; కావున (పతీకముల విషయమై వివాదపడుట 

వలన కార్య మేమియు లేదనుమాట సత్యమే; కాని (పతీకము నందు 

వేదాంతదృష్టిచే శుద్ధమగు నే పరమేశ్వరుని భావము. నుంచవలసి 
వచ్చునో యా శుద్ధమగు పరమేశ్వరుని స్వరూపముయొక్కు కల్పన 
యనేకుల కొకసారియే చేయుటకు, వారి (పకృతినిబట్టి గాని, లేక, 

యజ్ఞానము వలన గాని తజచుగా శక్యము గాకుండునని యనేకు 
లందురు; కాని యట్టి వారికి (పతీకమునందు శుద్ధభావమునుంచి 

పరమేశ్వర్మపాప్తిని కలుగజేసికొనుటకు మార్గమేది? భక్తి మార్గము 

నందు జ్ఞానముయొక్క కార్యములను నమ్మకముతో జేసికొన 

వచ్చును. కారణ మేమియన: శుద్ధపర మేశ్వరస్వరూ పమును విశ్వాస 
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ముచే, లేక, |శద్ధచేం దెలిసికొన |పతీకమునందు నా భావన నుంచిన 

జాలునని ఉప్పుటవలన |పయోజనము లేదు. కారణ మేమియన: 

భావస యుంచుటమైనను, మనస్సుయొక్క ధర్మమే; అయినను, 

దాసి కొంచెమో గొప్పయో బుద్ధియొక్క సాహాయ్య ముండిననే 

కాని యెప్పుడును కార్యము నెటి వేటిదు. ఇతరములగు మనోధర్మముల 

వలెనే శద్ధాపేమ లొకవిధముగ |గుడ్డివే యగుటచే “దేనియందు 
శ్రద్ద యుంచవలెన్సు దేనిమా6ద కూడదు; లేక, దేనిమోాంద (పీమ 

యుంచసలయును, దేనిమోంద కూడ” దను విషయము కేవలము 

(శేద్ధకు( గాని లేక (పీమకు( గాని యెప్పుడును దెలియదు. ఈ 

కార్యమును (బతి మనుజు(డును తన బుద్దిచేతనే తెలినికొనవల'మయుసు; 

కారణ మేమియన ; సారాసారములను వివేచన చేయునది బుద్ధియే 

కాని పుణటీయొక యిందియము కాదు, కావున నొకానొకని బుద్ధ 

తీవము గాకపోయినను శ్రద్ధ నెచ్చట నునుపవలయునో తెలియు 

నంతపట 'కైనను సది సమర్గముగ నుండవలయును, బేసియెడల వెల్లి 

(శద్ధచేతవలెనే, వెట్టి పేమచేత సైతము బద్ధుడై రెండుగోతులలోను 

బడును. “పిగా, అనంగొ: శద్దలీని శేవలబుద్ధియే కార్యము చేయునని, 

తర్మించుటచే నది యే వైపునకు నొరుగునో నియమము లేదు, బుద్ధి 

యెంత యధికముగ తీవమయినదో యంత యధికముగనే (భమ 

జెందును, ఇంతయిగాక |శద్ధ మొదలగు మనోధర్మములు దప్ప 

"కేనలము బుద్ధిగమ్యమగు జ్ఞానమునందే కర్ఫృత్వశకి, యు నుత్సన్నము 

కొనేరదని యీ (పకరణారంభముననే చెప్పంబడినది. కావున శ్రద్ధ 

యును, జ్ఞానమును, లేక, మనస్సును, బుద్ధియు ననువాని శెల్లప్ప 
డును సంబంధ ముండవలసివచ్చును, కానీ మనస్సును బుద్ధియు 

నను నీ రెండును (తిగుణాత్మకము అగు [పకృతియొక్కొ వికారము లే 

యగుటచే వానిలో [పతవస్తువును పుట్టుకలోనే సాత్త్వికము, రాజ 

సము, తామసము నని మూ(డు భేదములు గలదికావచ్చును; మణియు 
వానికి సంబంధము స్థిరముగ నుండినను, నా యా మనుష్యులం 
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చే రీతిగ నది శుద్ధాశుద్ధముగ నుండునో యా రీతిగనే మనుష్యుని 
యొక్కస్వభావము, జ్ఞానము, వ్యవహారమును వేజువే అగుచున్నవి. 

కేవలము బుద్ధియే పుట్టుక మొదలున పరిశుదము, రాజసము, లేళ, 

తామసముగ నుండెనేని దానిచే, జేయంబడిన మంచిచెడుగుల నిర్గ 

యము సరియెనదిగ నుండకపోవుటచే |గుడ్డిదయిన శద్ధ సాత్త్విక 
మైనను బంధకముగనే యుండును; మజియు శేద్దయే జన్మ మొదలు 

నపరిశుద్ధమైన యెడల బుద్ధి సౌత్రి కమైనను నుపయోగింపదు. 

కారణ మెమియన : ఇట్టి సమయములయందు బుద్ది నిశ్చయించిన 

దానినే (శద్ధ యొప్పుకొనక పోవును; కాని సామాన్యముగ మనస్సును 

బుద్ధియు ననునవి యొక్కొక్కటియె యపరిశుద్ధముగ నుండక 
యెవరియొక్కు బుద్ధి పుట్టుక ముద లపరిశుద్ధముగ నుండునో, వారి 
యొక్క మనస్సును; శద్ధయు నపరిశుద్ధముగనే యుండును. 
మటీయు నీ యపరి శుద్ధబుద్ధి, స్వభావముగనే యపరిశుద్దముగ నుండు 

(శ్రద్ధ నంతకంత కెక్కువ |భమలో( బడంగదోయును. ఈ స్థితియందు( 
బరమేశ్వరునియొక్క శుద్ధస్వరూపము నెవ రెంత యుపదేశించినను 
నది వారి మనస్సునందు పూర్ణ ముగ న్థీరపడదు; లేక, యనేకపర్యా 
యములు .. అనగా విశేషముగ (శద్ధయు, బుద్ధియు, నను రెండును 
పుట్టుకకు మొదలుగ నపక్వములును, దుర్భలము లగునేని _ ఆ 
యుపదేశమున కే వాండు విపరీతార్థమును జీయునని వ్యవహారము 
నందును స్పష్ట మగుచున్నది, ఉదాహరణము._ కై0 స్తవధర్మోపదేశకు! 
డాస్ట్రికాలో నున్ననల్లని యాకృతి గల యొక జాతిజ్ఞానులకు 'కై%న్తవ 
ధర్మము నుపదేళించుచు వచ్చినప్పుడు వారి కానసమునందున్న 
తర్మడియొ క్ష గాని, లేక, (కీస్తుయొక్ష్య గాని వాస్తవిక కల్పన నేమియు 
చేయుటకు శక్యము కాదు. మనము చెప్పున దంతయు వారియొక్క 
యపక్వబుద్ధి ననుసరించి యసత్యమే యనియు దా మసత్యమునే 
గహొంచుచున్నా మనియు వారికి, దోంచును. అ కారణమున నిటు 
వంటివారికి సంస్కరింపంబడిన ధర్మమును 'దెలినికొనునంత యోగ్యత 
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చ్చుటకు వారిని నాగరికులయొక్ష యోగ్యతకుంగైకొని రావలయు 
ని యొక యాంగ్లేయ[గంథకర్త వాసియున్నా (డు. * గురువొక్కం 

నను శిష్యుల మధ్యమున భేద మగపడుననియు, సూర్యు. డొక్క. 
నను నతని |పకాశము చేత సూర్యకాంతము నుండును, మట్టి 

ఎద్ద యట్లు మండ దనియు, అను నీ భవభూతి వాక్యమున కిదియే 

ఏర్ధము (ఉ. రాము గ 4; మజియు నీ కారణముచేతనే పూర్వ 

'లమునందు శూ దులు మొదలయిన యజ్ఞ జాతులు వేద్మశవణము 

కు ననధికొరులని చెప్పినటుల గన్ఫట్టుచున్నది. + గీతయందలి 

మనెనిమిదియవ యధ్యాయమున నీ విషయము చెవ్పణుడియుండు 

చే బుద్ధి కెట్లు న్వభావముగనె సాత్త్విక రాజస తామసభేదము 

ండునో (18-80-86) యు (శద్ధయు స్వభావముచేతనే సౌత్త్వి 

దులగు మూండుఖీదములు గలది యగునని పదునేడవవయధ్యా 
ము (17.2) యొక్క యారంభమునందు చెప్పిన పీదప్క (పతి 

నుజునియొక్కయు దేహాస్వభావము ననుసరించి వారీ వారి 
ద్ధయు! బుట్టుక మొదలుకొని యీ రీతిగ వేర్వేణగును (78) గాన 

'త్స్విక శ్రద్ధగల పురుషుడు సహజముగ దేవతలను, రాజస శద్ధ 

) పురుషుడు సహాజముగ యక్షరాక్షనులను, తామసశ్రద్దగలవాండు 

"తపీిళాబాదులను నమ్మి భజించునని భగవంతుడు చెప్పెను 

« క. 4-6). కాని మనుష్యునియుక్చ్క. (ద్ద మంచిదిగయాని, 

పదిగయగాని, యుండుట యనునది యీ రీతిని 'వృద్ధింబొందుచున్న 

డా And the only way, Tsuppose, i in 1 which beings of s0 low an 
lex of dovelopment (o.g.an Ausiralian savage or a Bushman) 
ld bo raised to a civilized level of feeling and thought would be 
cultivation continued through several generations; they would 
ieto undorgo a gradual process of humanization before thoy 

ld attain to the capacity of civilization, Dr, Maudsley’s Body 
1 Mind, Ed, 1873. p, 57. 

1 See Maxmullers Three Lectures on the Vedanta Philosophy 

72, 73 
క గ, 11-20 
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స్వభావము నవలంబించి యుండెనేని మొదట యథాశకిగ భక్షి 

నభ్యసించుటచే నీ శద్ధ యంతకంతకు నెక్కువగ స్వతం్యత మగుచు 
నెప్పు డయినను పూర్ణమగు శుద్ధమైన(అనంగా : సాత్త్వికమైనయవ 
సను బొందునా? పొందదా? యను 1పశ్న, పిదప సహజముగనే 

యుత్చన్న మగును. జ్ఞానమును సంపాదించుకొనుటకు మసుజు(డు 

స్వతం్యతు, డగునా? కాండా? యను కర్మవిపాక[ప|కియ యందుండు 

పశ్నయొక్కయు, భక్తి మార్గము నందున్న పె (పశ్నయొక్కొయు 

స్వరూప మొక్కటియే యగుటచే సమాధానము సైత మొక్కటిగనే 

యుండవలయును. నాయొక్క శుద్ధస్వరూపమునందు నీవు మనస్సు 

స్థిరపజిచుకొనుము. “*మయ్యేవ మేన అధత్స్వ” (గీ. 12. 8) అని 
యర్జునునకు మొదట నుపదేశించి పీదప “నా యందు చిత్తమును 

స్థిరముగ నుంచుట నీ చేత కాకపోయి నేని య భ్యాసమును (మాటి 

మాటికి. దియత్న మును చేయుము. అభ్యాసము సైతము కాని 

యెడల నా నిమిత్త మయి చిత్త శుద్ధికారకము లగు కర్మలను జేయుము, 

అదియును గానినాండు కర్మఫలములను ద్యజించుము. అందుమూల 

మున నన్ను. బొందుము” అని పరమేశ్వరుని స్వరూపమును మన 
స్సులో దృఢపజచుకొనుటకు భగవంతుడు సెప్పిన వేజఖువేజు మార్గ 

ములకును (A. 12.911; భాగ, LL11.21-29) నిదియే కారణము. 

మొదట దేహస్వభావము, లేక, (పకృతి తామస మైనచో బరమేశ్వ 

రునియొక్క శుద్ధస్వరూపమునందు చిత్తమును స్థిరముగ: జేయు 

నుద్యోగము సైత మొకసారియే, లేక, యొక జన్మమునందే సఫలము 

కానేరదు; కాని కర్మయోగమునందువలె భక్తి మార్లమునంచు నేమియు 
వ్యర్థము కానేరదు. కావున. 

బహూనాం జన్మనా మంతే జ్ఞానవాన్ మాం (పపద్యతే, 

వాసుదేవః సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్ల భః, 
(A. 1.18) . 
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_ ఒకసారి భక్తి మార్గము నవలంబించిన పిదప నీ జన్మమున. గాక 

పోయినను మటుజన్మమునను, అఆ జన్మమున( గానిచో మబుసటి 

జన్మమునను, నొకప్పుడు కాకపోయినను మటియొకప్పుడైనను, 
“సర్వముసు వాసుదేవాత్మకముగనే యున్న' దను పరమేశ్వర స్వరూ 

పము యొక్క నత్యమగు జ్ఞానము నునుజానకు( గలుగును, ఆ జ్ఞాన 

ముచే నతనికి ముక్తి లభించును అని భగవంతు. డెల్ల వారికి నాళ్వాస 

వచనము నిచ్చుచున్నాండు. జజవయభ్యాయమునందును నీ తీరున 

“అనేకజన్మసంసిద్ధ స్తతో యాతి పరాం గతిమ్” (గీ. 6.45) అని కర్మ 

యాగము నభ్యసించువారి నుద్దేశించి చెప్పబడినది. మజియు భక్తి 

మార్గము నకును నం న్యాయమే వర్తించును. (పతీకమునం దే దేవతా 

భావము నుంచవలయునో దానియొక్క స్వరూపము నీయొక్క దేవా 
స్వభావమును బట్టి మొదటనే సాధ్యమైనంత శుద్ధముగ( గల్పించి 

యారంభింపవలయును. చిరకాల మిట్లు చేయయుడిన భావనకు ఫల 

మును గొంతకాలమునకు, బరమేశ్వరు ((పతీకము గాదు డిచ్చును 

(7౧న. కాని తర్వాత చిత్త! త్త శుద్ధికి నితరసాధనా "పిక యేమియునుండక 

పోవుటచే దోంచిన ట్లాచరింపయుడుచున్న పరమేశ్వరునియందు నిత్య 

భక్తి చేతనే యీ భావన సంస్కరింప(బడును. పరమేశ్వర విషయక 

జ్ఞానమువృద్ధిబొందుటచేం దుదకు “వాసుదేవ స్పర్వం” అని మనస్సు 

నకు దృఢనిశ్చయము కలిగి దానిచే నుపాస్యోపాసకు లను భేదము 

నళింపంగాం దుదకు శుద్ధమగు బ్రహ్మమునం దాత్మకు లయ మగును, 

మనుష్యుడు తన యుద్యోగమును మాత్రము వదలకూడదు. కర్మ 

యోగమును దెలినికొనుట మా|తమైన పిదప సుడిగుండములో: బడిన 

వాండొడ్డునకు లాగయిడినట్లు సంసారమున6 బడినవాండు పూర్ణ సిద్ధి 

వైపునకు నే రీతిగ లాగయడు ననలా (A. 6.44) భక్తి మార్గము నం 

దున్న భక్తు( డొకానొకప్పుడు తన్ను పరమేశ్వరుని స్వాధీనము చేసె 

నేని యతని నిష్టనువృద్ధి. బొందించుచు భగవంతుండే యతనికిం దన 

స్వరూపముయొక్కు పూర్ణజ్ఞానమును దుదకు. గలుగణజేయును (A. 



808 గితారహస్యము 

7. 21; 10. 10); మజశియు నా జ్రానముచేతనే (కేవలము శుష్క 

మును గ్రుడ్డిదియు నయిన (శద్ధచేంగాద్యు భగవద్భక్తునకు. దుదకు( 

బూర్ల మగు సిద్ధి లభించునని గీతాధర్మములయొక్క సిద్ధాంత మని 

ఇందలి సారాంశము. భక్తి మార్గముచే పైపై మెట్టు నెక్కగా చివరకు 
(బాప్తమగు నీ స్థితియు జ్ఞానమార్గముచే. (బాప్తమగు కడపటి స్థితియు 

నను నీ రెండు నొకటియే గావున గితలలో. బం[డెండవ యధ్యాయ 

మునందు భక్తి మంతు(డైన వురుషుని ధర్మముయొక్కయు స్టితియొ 

క యు వర్ణ నయు రెండ వయ ధ్యాయము నందున్న స్థిత పజ్ఞునియొక్ల 

వర్ణ నయు నీ రెండును నొక్కరీతిగ నున్నవని యీ వర్ణ నలు చదివి 
నప్పు డెవరి కయినను స్పృష్టముగం దెలియును. జ్ఞాన మార్గ భక్తి మార్గ 

_ ములను నీ రెండును నారంభమున భిన్నములుగనున్నను నధికారము 

ననుసరించి యొకండు మొదటి మార్గమునను మజియొకండు రెండవ 

మార్గమునను వెళ్ళుచుండినను నీ రెండు మార్గములును దుద కొక 
దిక్టునం గలియుటచే జ్ఞానికి గలుగు గతియే భక్తునకును (బాప్త్పమగు 

నని దీనివలన స్పష్ట మగును. జ్ఞానమార్గమున మొదటినుండియు 

బుద్ధిచేం దెలినికొనణుడినయెడల భక మార్గమునందు (శద్ధచేత [(గహిం 

పణుడి యుండుటయే యీ రెంటియందును భేదము; “కాని (ప్రారం 
భమునం దున్న యీ భేదము పిదప లేదు గాన_ 

(శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్సరః సంయతేం దియః, 

జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి నముచిరే శాధిగచ్చతి, 

(గీ, 4.88) 

-- (శ్రద్దగలవాం డింద్రియన్మిగహముచేత జ్ఞాననిష్టు, డయ్యె నేని 
[బహ్మోతై క్యరూప మయిన జ్ఞానము యొక్క యపరోక్షానుభవము 

సంఘటిల్లి నందున మరల నా జ్ఞానముచేతనే శీ ఘముగ పూర్ణజ్ఞునము 
లభించును లేక. 
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భక్తా స మా మభిజాసాతి యానా న్యశ్చాస్మి తత్త్వతః) 

తతో మాం తత్త సతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరమ్, 

(A. 18.66) 

= భక్తిచేత నన్నుం దెలిసికొనును (అనంగా: పరమేశ్వరు. డెవడైన 
దియు నెంతవాండై నదియు తాతి త్రిపకజ్ఞానము గలుగును, మజియు 

నీ జ్ఞానము గలిగిన పిదప (మొదట. కాదు భక్తుడు నన్నే కలిసి 
కొనుచున్నాండు అని భగవంతు(డు సెప్పియున్నాండు (A. 11. 14 
చూడు). * పరమేశ్వరునియొక్క పూర్ణజ్ఞానము కలుగుటకు నీ రెండు 

మార్గములును దక్క మూండవమార్గము లేదు. కావున నెవరికి జ్ఞాన 
మును భక్తియు నుండవో యతండు మ్యాతము “అజ్ఞశ్చా శద్దధా 
నశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి” (గి. 4 40)_ బొత్తిగ మునింగిపో 
వలయునని గితలయందే స స్పష్టముగ6 జెప్పయుడినది. 

(శద్దచేతను భక్తిచేతసు దుదకు బూర్జమగు [బహ్మోతైక్య 
జ్ఞానము గలుగు నను విషయముపై ననేకులగు తాగ్రికు లుపాస్యము 
చేటు నుపాసకుండు చేటు నను ద్ర్వెతభావముచేతనే భక్తి మార్గమారం 

భింపం బడునేని తుదోకై నను (బహ్మోతై ్ మక్య రూపమయిన యది త 

జ్జాన మెట్టు గలుగునని యడుగుదురు. గాని యీ యాశక్లేపణము 

కేవలము |భాంతిమూలకమై యున్నది. ఐక్యజ్ఞానము కలిగిన పిదప 

భక్రియొక్క (పవాహ మాంగిపోవునని మా|తమే యీ యాశక్షేపకుల 
యభిప్రాయమైన యెడల నా యభిప్రాయ మందేమియు( బొరపాటు 

లేదు. కారణ మేమి యన: ఉపాస్యము, నుపాసకుండు, నుపాసనయు 

* ఈ ఈ ల్లోకమునందలి. “అధి” యను నుప సర్గవలన భక్తి, జ్ఞానమునకు 
సాధనము గాదు, మతి యేనున : స్వతం|తమగు (సాధ్యమని నిరూపించుటకు 
శాండిల్య నూత మున [(నూ, 15) [పయత్నము చేయలడినది, కాని యా యర్ల 

మితరములగు సొం పదాయికార్థములవలె నా గ్రహపూర్వకనుగం జేయంబడినది 

గాని సరళ మైనది కాదు. 
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నను నీ (తివుటి నశించిన పిదప భక్తి యన(బడు వ్యాపారము నిరుద్ధ 

మగునను విషయ మధ్యాత్మశాస్త్రమునకు మాన్యముగనే యున్నది; 

కాని ద్వైతమూలకమైన భక్తి మార్గముబే( దుదకు నద్వైతముయొక్క 

జ్ఞానము కలుగుటయే శక్యముకాదని యీ యాక్షేపమునకు నర్ధమైన 

యెడల నీ యాశక్షేపము నిర్మూలకమని తర్కమువలననే గాక [పసిద్ధు 
లైన భగవద్భక్తులయొక్ష_ యనుభవముచే సిద్ద మగును. పరమేశ్వరుని 

యందు భక్తునియొక్క చిత్త మె ట్రంతకంతకు నెక్టువగ స్ట్ మగునో 

దాని ననుసరించియి భేదబుద్ధియు నశించుట తర్కశాస్త్రదృష్టిచె 

నేమియు తప్పు కాదు. కారణ మేమి యన: (బహ్మసృృష్టియందు 

సైతము పాదరసమువంటి పదార్థముయొక్క లేశములు మొదట 

వేర్వేరై కాన్సించుచున్నను బిదప వాని నన్నింటిని ఒకచోట జేర్చు 

అకు నేమియు నాటంకమును లేనట్లే యితర విషయములయందు 

సైత మేకీకరణ క్రియకు మొదటనున్న భిన్న త్వమునుండియే యారంభ 

మగుట నునము (పత్యక్షముగం జూచుచునే యున్నాము; కీటకము 
1(భమరభధ్యానముచేం దుదకు( దానే |భమరమగు న్యాయము నెల్లవా 

రెజింగినదియే; కాని తర్కముకంకు సాధువులయొక్కు |పత్యక్షాను 

భవమే యీ యాక్షేపణకు సదృశమైన యుత్తరము. కాన వారిలో 
భగవద్భక్త శిరోమణియగు తుకారాంబువావంటి వారియొక్క యను 

భవము నీ విషయమున నెక్కువ[పమాణమని యెన్నెదను. తుకారాం 

బువాగారి యభ్యాత్మజ్ఞున ముపనిషదాది గంథములయొక్క యథ్య 

యనముచే. గలిగినదని యెవరికిని జెప్పనక్కజ లేదు. అయినను 

వారియొక్క గాథయందు సుమారు మూండువందలయేంబది యభం 

గము లద్వ్వైతస్థితిని వర్ణించుచున్నవి. మజియు నా యన్నింటిలోను 
“వానుదేవ స్సర్వం” అను సట్టిది కాని (A. 7. 1ర్సిలేక, బృహదారణ్య 

కోపనిషత్తునందు యాజ్ఞ వల్క్యులు వర్ణించినట్లు “సర్వ మాతై వా 

భూత్” అను నట్టిది గాని యగు నర్ధమే న్యానుభవముచే, బతిపా 
దింప బడినది, ఉదాహర ణార్థమై... 
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గోడ పజేం జై సా గూళ, తై సొ దేవ జాలా సకళ, 

ఆతాం భజో. కోజేం పరీ, దేవ సబాహ్య అంతరీ,. 

ఉదకావేగళా, ననే తరంగ నిరాళా, 

హీను అళంకారా నామీం తుకామ్హ ణే తై సీ ఆమ్టీ. 

(గా. 062 

— బెల్ల ము లోపలను వెలుపలను సమముగానే తీపై యున్నట్లు భగ 

పంతు(డును లోపలను వెలుపలనుగూడ సమముగా నిండి యున్నం 
దున నెట్టు భజించినను భజింపవచ్చును. నీటికంశు తరంగము వేటు 

కోనట్టును, బంగారుకంతె నగ వేటుకానట్టును నేను భగవంతుని కంకు 

వేజగువాండ ను కాను అని తుకారాంబువా చెప్పెను. వీనిలో మొదటి 

'రెండు చరణము అధ్యాత్మపకరణమునందు (వాసియే యుపనిషత్తు 

లందున్న (బహ్మావై్యైక్యజ్ఞానముతో దానియందున్న యర్గమునకు 

పూర్ణ సాన్యుమును చూపియున్నాను. భక్తులయొక్క. పరమావస్థను 
తుకారాంబుపొగాగు స్వానుభపముచే నీ రీతిగ వర్ణించి:ముండినందున 

నే తార్కిగు(డైనను, “భక్తి మార్గముబే నద్ర్వైతజ్ఞునము గలుగుట' 
శక్యము గాదని కాని, శేక్క దేవనిమాంద మూఢవిశ్వాసము నుంచుట 

జితశీ మోక్షము లభించును గాన జాన మక్కబలేదని కాని బాష్కు 

లునివలి |సఠీపొదించుటరు సాహసించుట యాశ్చర్యకరముగ 

నున్నది. 

భక్తి మార్గము చేతను) జ్ఞానమార్గముచేతను సాధ్య మగునది తుద 
కొక్కటియే యగుటచే 4 పరమేశ్వగ గినియొక్క యనుభవాత్మకమైన 

జ్ఞానముచేతనే చివరకు మోక్షము లభించునను సిద్ధాంతము రెండు 

మార్గములందును స్థిరముగ సుండుటయ కాట యభ్యాత్మ; తక, కర్మ 

విపోక (పసకరణములందు నెనుక జెప్పయిడిన సిద్ధాంతము అన్నియు 

గూడ గీశతలయందున్న భక్షి నూరగ్గమునందు స్థిరముగనే యున్నవి, 
ఉవాహరణము: ఖభాగవతధర్మములయందు వాసుదేవరూపు6 డయిన 
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పరమేశ్వరునినుండి సంకర్షణరూవమయిన జీవ ముత్ప్చన్న మయినదని 
యుం దర్వాత సంకర ణునినుండి (ప్రద్యుమ్నుడు (నంగా; మన 

స్సును), ప్రద్యుమ్నుని నుండీ యనిరుద్దు (డు (అనగా; అహంకార 

మును) బయలుదేరెనని చతుర్వ్యూహరూపమగు సృష్టియొక్క యు 

త్పత్తిని కొందజు (పతిపాదించుచున్నారు. మణియు( గొంద జా 

నాల్లువ్యూహములలోను మూ;టి నొప్పుకొందురు. మయి కొందణొక 

వాసుదేవుశే ౩ సత్యమైన వ్యూహ మందురు. జీవునియొక్క. యుత్పతి 

విషయమైన యీ మతములు సత్యమైనవి కావు. అధ్యాత్మదృష్టిచే 

జీవుడు సనాతన పరమేశ్వరునియొక్క సనాతనమగు నంశమని యుప 

నిషత్తులయొక్క యాభారమున 'వేదాంతస్మూతములయందు నిశ్చ 

యింప౭ బడినది (వే, సూ. 2. క. 17; మటియు చ2.బి.42_45 చూడు). 

కావున కేవల భక్తి మార్గమునందున్న చతుర్వ్యూహకల్పనను వదలి'వేసీ 

జీవుని సంబంధములో 'వేదాంతస్మూతకారులయొక్క పై నిద్ధాంతమే 

భగవద్దీతలయందును వర్ణింపంబడినది (A. 2.24; 8.20; 18.22 మటి 
యు 15.7): సారాంశ మేమి యన: వాసుదేవభకి యు, కర్మయో 

గము నను నీ రెండు తత్త్వములును భాగవతధర్మములలోనుండి గీత 
లలోనికి ([గహింపయడినను, 'క్షేతజ్ఞరూపుండయిన జీవుని యొక్కయు 

పరమేశ్వరునియొక్కయు. స్వరూపవిషయము నై నదియు, నధ్మాత్మ 
జ్ఞానముకం కొ 'వేజగునదియు నగు నే (గుడ్డికల్చ్బనకుం గాని లేక, 

యజ్ఞానులయొక్ష కల్పనకు. గాని గితయం దే మా|తము నాధారము 

లేదని దీనివలన స్పష్టమగును; కాని భక్తియు, నధ్యాత్మము నను 
'రెంటికిం గాని, (శద్ధయు జ్ఞానము నను వానికిం గాని పూర్ణ మగు 

జత కలుపుటలో గ యింత [పయత్నించినను నధ్యాత్మళాస్త్రము 
యొక్క సిద్ధాంతమును, భక్తి మార్గములో ని కే గైకొనుటకు, కొంచె 

ముగనో గొప్పగనో శబ్దభేదము చేయవలసివచ్చుననియు గితలయం 

దట్టు లక్ష్య ముంచుకొనవలయును. జ్ఞానమార్గమున నుండునదియు, 

భక్తి మార్గ్షమునం దున్నదియు నగు న్ శబ్దముచే గీతలలో నొకానొక 
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ప్పుడు దృష్టిచేతను, జ్ఞానదృష్టిచేతను చెప్పబడిన సిద్ధాంతముల 

యందు పరస్పర విరోధ ముండుటచే నా విషయములలో గీత 
యసంబద్ధముగ నున్నదని యనేకులు పొరయిడినట్టు కాన్చించు 

చున్నది; కాని యీ విరోధము స్వభావముగ సత్యమైనది కామిచే 

నధాత్మమునకును, భక్షికిని మన శాస్త్రకారులు చేసిన యేకవాక్యత 

దెలియక పోవుటచే నీ శంక బయలువెడలు చున్నదని మా యఖి 

పాయము. కావున నీ విషయమై యిచ్చట కొంచెము విస్త రించుట 

యావశ్యకమయి యున్నది. పిండమందును (బహ్మాండనుందును 

నొక యాత్మయే నామరూపములబే నాచ్చ్బాదితమైనది యని యధ్యా 

తృశాస్త్రము యొక్క సిద్ధాంతము గాన “ఏ యాత్మ నాయందుంగలదో 

యదియే సర్వభూతములయందును కలదు”, “ సర్వభూతస్థ మా 

ఈ్మానం సర్వభూతాని బాత్మని ౫ అని కాని (A, 6. 29) లేక “ఇదం 

తయు నాత్మయే స్మ “ఇదం సర్వ మాతై్మవ” అని కొని య ధ్యాత్మ 

శాస్త్రము ననుసరించి మనము చెప్పుచున్నాము; మటీయు దీని నను 

సరించియే “తుళా మ్లణే జేం జేంభేకే, తేం తేం వాకు మొ ఏసేం 

ఈ కనంబడున దంతయు నే ననియు తోంచుచున్నది (గాః 4444. 4) 

అని తుకొరాంబువాగారు చెప్పీరి; కాని యవ్యక్తమగు పరమాత్మే 

భక్తి మార్గము నందు వ్యక్త మగు పరమేశ్వరుని యొక్క స్వరూపము 

(పొప్పమగును, కావున బై సిద్ధాంతమునకు( (బతినిధిగ నిప్పుడు 

“యూ మాం పశ్యతి సర్వత సర్వం చ మయి పశ్యతి''_ నేను (భగ 

వంతుడను సర్వభూతముబయందును, సర్వభూతములు నాయందు 

నున్నవి (0 29) యని కాని, లేక్క “వాసుదేవ స్సర్వ మితి ఈ 

యున్నదంతయు వాసుదేవమయముగనే యున్నది (7. 19) యని 

కాని లేక, “*సర్వభూతా న్యశేషేణ (దక్ష స్యాత్మన్యథో మయి” __ 

జ్ఞానము కలిగిన పిదప సర్వభూతములను నీ యందును పిదప నా 

యందును జూచెదను (A. 4.89) అని గీతలయందు. జెప్పంబడినది; 

నుజియు నీ కారణము చేతనే భాగవతపురాణమునందును_ 
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సర్వభూతేషు యః పశ్య దృగవద్భావ మాత్మనః, 

భూతాని భగవ త్యాత్మ న్యేష భాగవతోత్తమః, 

_ నేను వేటు, భగవంతుడు వేయి మ౭ియు లోకులువేజిను బుద్ధి 

మనస్సున నుంచక నేనును భగవంతుండును నొకటియే యను భావన 

నెవడు సర్వభూతములయందు నుంచుచున్నాండో, మశియు సర్వ 

భూతములు భగవంతునియందును తనయందు నున్న వని తెలిసి 

కొనుచున్నా(డో వాండు భాగవతులలో (శేష్టుండు అని భగవద్భక్తుల 

యొక్కలక్షణము చెప్పబడినది (భాగ, 11.2.4 మజటీియు 8.24.46). 

అయినను వాస్తవముగ విచారించితి మేని యధ్యాత్మశాస్త్రమునం 

దున్న “అవ్యక్త 'పరమాత్మ' యను శబ్దము నకు మాజుగ *“వ్యక్తపరమే 

శ్వరులిడను శబ్ద శబము యోజింపబడుట మా|తమే యివు డున్న భేద 

మని స్పష్ట మగుచున్నది. అధ్యాత్మశాస్త్రము నందున్న పరమాత్మ యవ్య 

క్రమనియు సమస్త జగత్తును నాత్మమయముగనే యున్నదనియు 

నధ్యాతృశాస్రమునందున్న యుక్తి వాదముచే సిద్ధించినది; కాని భక్తి 

మార్గము. (వత్యక్షముగ( దెలియున నదగుటచేం బరమేశ్వరుని యనేకము 

లయిన వ్యక విభూతులను జెప్పి, (పత్యక్షమగు, విశ్వరూపదర్శనముచే 

సర్వజగత్తును సరమేశ్వరమయ మైనదని (ఆత్మమయ మయినదన్ని 

చెప్పి యప్పు డర్హునునకు దివ్యదృష్టి నిచ్చి సాక్షాత్కారము6 గలు 

గంజేసినాండు (గీ. “0. 11). అధ్యాత్మశాస్త్రమునందు6 గర్భక్షయము 

జ్ఞానముచే. గలుగునని చెప్పబడినది; కాని సగుణుండ్రైన పరమేశ్వ 

పయ దప్ప జగత్తునందు మజియొక కేమియు లేమిచే జ్ఞానము, కర్మ 

జ్ఞాత, కర్త కారయిత, ఫలదాతయు నాతండే యయి “యున్నా(డసి 

భక కి మార్గము యొక్క సిద్ధాంతము. సంచితము, (పారబ్దము, క్రియ 

మాణము మొదలయిన “కర్మ భేదము లను చిక్కులో. పడక కర్మను ' 

జేయుటకు బుద్ధి నిచ్చువాండును; గీత కర్మక్షయమును జేయువా( 

డును నొక పరమేశ్వరుడే యనియు. |బశిపాదించుళు సాధ్య మగును, 
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ఉదాహరణము: తుకోబా డేవుసి నేకాంతమునందు (ప్రార్థించి, స్పష్ట 

ముగను | పేమపూర్వకముగను_ 

ఐక పొండురంగా ఏక మాత, కాహీ( బోలే. అహే ఏకాంత 

అమ్హా జరీ తారీల సంచిత, తరీ ఉచిత కాయ తుయు.. 

_ ఓ పొండురంగా! ఏకాంతమున నొకమాటం జెప్పెదను వినుము. 

కర్మయే నన్ను€ దరింపం జేయునెడల నీవు చేయునట్టి యుపకార 

మేమి? యని అడిగి (గా. 499) యా యర్లమునే శబ్దాంతరముచే 

మఅియొక (పదేశమునందును (గా, 1028) _ 

[పారబ్ధ [క్రియమాణ; భక్తా సంచిత నాహీ6 జాణ, 

అవఘా దేవచి జాలా పాహీం భరోనియా.6 అంత ర్బాహీల 

_ వాద (పతివాదములు భక్తుల కవసరము లేదు. ఈశ్వరు. 
డొక్కుండే లోపలను, వెలుపలను, నంతటను వ్యాపించి యున్నాడు 

అని చెప్పెను. మణీయు భగవద్దీతలయందును “ఈశ్వర స్పర్వభూ 

తానాం హృద్దేశేఒర్డున తిష్ట తిష్షతి* (8. 61) ఈశ్వరుడి సర్వలోకుల 

హృదయములందును వసించి వారిచే యం[తములచేతనువ లె, సర్వ 

కర్మలను జేయించుచున్నా6 డని భగవంతుడు చెప్పెను. కర్మవిపాక 

ప్రక్రియయందు జ్ఞానము గలుగ జేసికొనుటకై తనకు. బూర్థమగు 

స్వాతం|త్య మున్నదని సిద్ధాంతీకరింపయడినది, కాని దానిక వ్యతి 

రేకముగ నిప్పు డీ బుద్దిని సైతము పరమేశ్వరుడే యిచ్చుచున్నా(డు. 

“తస్య తస్యాచలాం (శద్ధాం తామేవ విదధా మ్యహమ్” (7. 21). 

అనియు, “దదామి బుద్ధియోగం తం యేన మా ముప యాంతి తేల 
(A. 10. 10). అనియు. జెప్పుడినది, అ'క్లే జగత్తులోనున్న సర్వ 
కర్మలును పరమేశ్వరుని యొక్క సత్త చేత నడచును; కావున వాయు. 

పతని భీతిచే విసరును. సూర్యచందు లతనిశ క్తిచేతనే నడచుచున్నారు 
(కఠ. 0.0, బ్బ. శతి.) చవేయేల? అతని యిచ్చ లేకయే వృక్షము 

యొక్కయాకైన6 గదలదు అని భక్షి మార్గము నందు జెప్పుచున్నారు. 
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మజటీయు దానివలన. మనుష్యు( డనువానిని నిమిత్తముగ ముందుంచు 

కొని (గీ, 11.88) యతనియొక్క హృదయము నందుండి తనసర్వ 
వ్యవహారములను బరమేశ్వరు(డే, యం[తముచేతను వలె చేయించు 

చున్నాడు అని భక్తి మార్గమందు పమాణములు కలవు... 

నిమిత్తాచా ధనీ కేలా అసే [పాణీ 

మాయు మాకు మ్లణేనీ వ్యర్థ గేలా. 

(గాః 2810.4) 

_ జీవుండు నిమిత్తమ్మాతముగ స్వతంత్రుడు గాన వ్యర్థముగ నిది _ 
నాది యిది నాది యనుకొనినం జెడిపోవును అని తుకారాంబువా 
చెప్పెను. జగత్తుయొక్క వ్యవహారమును, నుస్థితియు, స్థిరమై 
యుండుట కెల్ల వారును గర్మలను జేయవలయును; కాని యజ్ఞాను తి 
కర్మ నాదియనీ తలంచి చేయునట్లు చేయక జ్ఞాని (బహ్మార్ప జబుద్ధితో 
నామరణాంతము సర్వకర్మలను చేయునని “యీశావాస్యోపనిడీత్రు 
నందున్న తత్త్వమే "పెన జెప్పిన యుపదేశములోని సారము. నుణి 
యు నీ యర్థమే._. 

యత్కరోషి య దశ్నాసి యజ్ఞ్జుహోషి దదాసి యత్, 
యత్తపస్యసి కాంతేయ తత్కురుష్వ మదర్చణమ్, 

(గీ 8.20 
- దేనిని దేనిని. జేయుదువో, తినియెదవో, యజించెదవో, యిచ్చి 
దవో, వాని నన్నింటిని నుదర్చణము చేయుము. అటులైన నీకు, 
గర్మలయొక్క బంధనము తగులదని యీ శ్లోకమున భగవంతు, 
డర్జునున కుపదేశించెను, భగవద్గీతలో నున్న యా శ్లోకమే శివగితల 
యందు నున్నది (14. 45); ఇంతియె కాక 

కాయేన వాచా మన సేందియై ర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా 

ఒనుసృత స్వభావాత్, 
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కరోతి యద్య త్సకలం పరస్మై నారాయణా యేతి 

సమర్చయే తత్, 

(భాగ 1.2.89) 

కాయము, వాక్కు; మనస్సు; ఇంద్రియములు, బుద్ధి లేక, 
'త్మ వీన్మిపవృత్తిచిం గాని, లేక్క స్వభావానుసారముగం గాని 

ము చేయున దంతయు పరాత్సరు(డైన నారాయణునికి సమ 

పవలయును అను భాగవతమందలి శ్రోకమునందును నా యర్గమే 

న్నది. కావున నధ్యాతృశాస్త్రమునందు దేనిని జ్ఞానకర్మసముచ్చయ 
మనియు, ఫలాశాళ్యాగ మనియు, (బహార్చణపూర్వక మగు కర్మ 

నియు, చెప్పుచున్నారో (A. 4 24; 5. 10; 12. 1న) దానికే 

ప్పుడు “కృష్ణార్పణపూర్వక కర్మ" యని (కొత్త పేరు వచ్చినది. 

మార్గమునందున్న వారు భో జనసమయమునందు, గడ్డి నోటిలో, 

ుకొనినను “గోవింద గోవింద” యనుటకు కారణ మొ కృష్ణార్పణ 

యే యని సారాంశము. తన సర్వవ్యవహారములును లోకోప 
*గార్థమై నిష్టామబుద్దితో నడుచుచున్నవని జ్ఞానియగు జనకుడు 

ఫాను. _ కావున భగవద్భక్తులు తమభోజనాది వ్యవహారముల 

ము కృష్ణార్చణబుద్ధితోడనె చేయుచున్నారు. ఉద్యాపనలను: 

హ్మణభోజనములను, లేక, యితరములగు నిష్టాపూర్తములగు 
లను జేసిరేని తుదకు “ఇదం కృష్ణార్పణమస్తు ” అని కాని లేక, 

8 ర్దాతా హరిర్పోకా * యని కాని చెప్పి యుదకమును వదలుట 

ను సాచారమునకు మూలము భగవద్గీతలయందున్న పై పెశ్లోరమే. 

న: ఆ సంకల్పమందున్న సత్యమైన రహస్యమును దెలసికొనక 

ుపాధ్యాయు. డీ సంకల్పమును చిబుకవలె చెప్పుటయు, యజ 

నుండును చెవిటివానివలె నర్థమును దెలిసికొనకయే యుదక 

ను వదలుట యను కవాతును (అనయా; (డిల్లును) చేయుటయు 
భవించుచున్నది. కాని మూలమును విచారించితి మేని, కర్మ 
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ఫలాశను వదలివైచి కర్మను జేయుటయన నిదియే యని తెలియును. 
మజీయు దీని నాక్షేపించుటచే శాస్త్రమునకు వైగుణ్య మేమియు రాదు, 

నవ్వువారి యజ్ఞానముమ్మాతము వ్యక్త మగును. జీవితకాలమునం 
జేయుసర్వకర్మలును, వేయేల? జీవించుట యను కర్మ సైత మోరీతిగ 
కృష్ణా ర్పణబుద్ధితో, వేక్క ఫలాశను వదలిదేసిన పిదప పొవవాసన 

యెక్కడ నుండును? మజియు( గుకర్మయైన నెట్టు సంఘటిల్లును? 
లేక, లోకోపయోగార్థమగు కర్మను జేయుము, లోకోపకారార్థమై 

[పాణమును బోంగొట్టుకొమ్ము ౫ అని వేజణుగ నుపదేశ మేల చేయ 

వలయును? నేను, లోకులు నను నిద్ధణకును పరమేశ్వరునియందును 

బరమేశ్వరున కీ యిద్దటియందును సమావేశము కలదు గాన స్వార్థ 
పరార్థములను రెండును కృష్ణార్పణరూపమగు పరమార్ధమునందే ళలన్ 

పోవును. “జగాచ్యా కల్యాణా సంతాచ్యా విభూతి, దేవాకష్టవితీ ఉప 

కారే”_ నత్సురుషు లవతరించుట జగత్తుయొక్క కల్యాణము కొఆజ'కే 

వారు పరోపకారము కొఅకు. దమ శరీరము నలయిందుకొందురు 

అను తుకోబాయొక్క యభంగమే యెల్లెడలను సమన్వయ మగును. 

కృష్ణార్పణబుద్ధిచే సర్వ కర్మలను జేయు పురుషునకు స్వీయమగు 

యోగకేమములు బంధకములు గావని యు క్రివాదముచే గత పక 

రణమునందు సిద్ధము చెయంబడినది; మటీయు నా హేతువుచేతనే 

యిప్పుడు భక్తి మార్గము నందు “శతేపూం నిత్యాభియుకానాం యోగ 

క్షేమం వహామ్యహమ్ ” (గీ. 9.22) అని భగవంతుండు గీతల యం 
దుల జీయూ6ళత నిచ్చియున్నా(డు, |శేష్టమయిన మెట్టునకు జేరిన 

జ్ఞాని సామాన్యజనులకు బుద్ధిభేదమును జేయక వారి "నెట్టు సన్మార్ష 

మునకు? దిప్పవలయునో (గీ. తి, లర ఆ రీతిగనే శ్రేస్ణులగు. భక్తులును 

(గిందితరగతి వారైన భక్తులయొక్క గద్ధ నిటునటు “సోనీయక వారి 

వారి యధికారానుసారముగం బై మెట్టునకు( జేర్వవలయునని వేణు 

గం జెప్పునక్కుటి లేదు. కావున నధ్యాత్మశ్యాస్త్రమునందు, 'లేక్క' కర్మ 

విపాకమునందు సిద్ధాంతీకరింపయిడిన వన్నియు నీరీతిగం గొంత శబ్ద 
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భేదముతో భక్షిమార్గమునందును స్థికముగనే యున్నవి. అటు లుండు 

టచే భక్తిజ్ఞానములకుసంబంధము కలుగంజేయుట యను పద్ధతి మన 
దేశములో బహుకాలము [కిందట నుండియు |పవృత్త మయినదని 

యిందలి సారాంశము. 

కాని శబ్దభేదముచే నర్ధభేదము గలుగునేని పైనం జెప్పినతీరున 

శబ్దభేదము సైతము చేయరు. కారణ మేమియన : ఏది యెట్లున్నను 

నర్థము పథాన మగును, ఉదాహారణము : జ్ఞాన్నపాప్తికొఅ కెవరికి 

వారు యత్నించి, యాతో ద్ధారమును జేసికొనవలయు ననుకర్మ 

విపాక| ప కియయందున్న సిద్ధాంతము నీ కార్యమును సైతము పర 

మేశ్వరుండే చేయుచున్నా (డను శబ్దభేదముతో 6 జెప్పుమూఢు లలసులై 

యత్నమే చేయరు. ఈ కారణముననే “ అత్మైవ హ్యాత్మనో బంధు 

రాతై్మవ రిపురాత్మనః”_ తానే తనకు శతువును, తానే తనకు మితు( 

డును (గి. 6.5) అను తత్త్వము భక్తిమార్లమునందును తఅచుగ, 

నున్నది యున్నటులే (అనయా: శబ్దభేదము చేయక చెప్పవచ్చును. 

“యధథేం కోణాదెంకాయ బా గెలేం జ్యాచేం త్యానే, అనహిత కేలేంో 

_ బుద్ధిపూర్వకముగ తనకు తానే యపకారము చేసికొనిన నితరుల 

కేమి నష్టము? (గా. 4448) అను. తుకోబాయొక్క యభంగయే 

వెనుక |వాయంయబడినది. కాన దీసికంకు విశేష స్పష్టముగ- 

నాహీ. దేవాపాశీ. మోక్షాచేం గారోళేం 

అణూని నిరాశే ద్యావేం హతే, 

ఇం[దియాంచా జయ సొధూనియా( మన, 

నిర్విషయ కారణ అసీ తేథేం 
గా. 42.97. 

- ఎవరికైన చేత నందియిచ్చుటకు నీశ్వరునివద్ద మోక్షమను ము ల్లి 

చేదు. ఈ మోక్షమును సొధించుట కిందియముల జయించుటయు, 

మనస్సును ని్విషయముగ, జేయుటయే ముఖ్య సాధనములు అని 
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తుకారామబువాగారు చెప్పిరి. “నున వన మనుష్యాణాం కారణం 

బంధమోక్షయోః” అనుదానికిం దుల్యమగు నుపనిషత్తులో నున్న మం 

(తమువెనుక పదియవ |ప్రకరణమునందు [వాయంబడినది. పరమే 
శ్వరు (డు జగత్తు నందున్న సర్వఘటీయం తము లకును, కర్రగను, 

కారయితగ నున్నాండనుట సత్యమే; అయినను దానివిషయమై "యాత 

నికి నిర్గయతయు, పక్షపాతము నను దోషములు లేకపోవు నిమిత్తమై 

వారి వారి కర్మానుసారముగ ఫలము ఇచ్చుపా(డని చెప్పినను కర్మ 

విపాక్యపషకియయందున్న సిద్ధాంతమును సైత మొ కారణముచేతనే 

శబ్దభేదము లేకుండ భక్తి మార్గమునందు స్వీకరించుచున్నారు. అటులే 

యుపొననార్థమై యీశ్వరుని "వ్యక్తు డనినను వ్యకములగు పదార్థము 

లన్నియు మాయ యనియు, నత్యమగు పరమేశ్వరుండు వానికి 

పరమయినవాం డనియు నధ్యాత్మశాస్ర్రమునందున్న తత్త్వమును 
సైతము నునదేశమునందున్న భక్సిమార్గీయు లెప్పుడును వదలరు. 

మజియు నా కారణమున గీతలయందు వేదాంతనూ తములయందు( 

(బతిపాదింపయిడిన జీవస్వరూపమే సిద్ధాంతముగ నొప్పుకొనయిడిన 

దని వెనుకంజెప్పియున్నారు. మనుష్యునియొక్క మనస్సు |పశ్యక్షము 

వైపునకు, లేక్క వ్యక్తము వైపునకు సహజముగ( [బవరించు స్వభావ 

మును తత్త్వజ్జానము యొక్క గూఢమగు సిద్ధాంతములతో నేకవాక్య 

తను జేయుట యను వైదికధర్మములయొక్క శ్రైలియే యితర దేశ 

ముల యందున్న వారియొక్క భక్తి మార్గముల యందు స్పష్టముగ( 

గాన్సింపదు. వీ రొకపర్యాయము పరమేశ్వరునియొక్క యొకానొక 

సగుణవిభూతికి సంబంధించి వ్యక్తుడు వచ్చెనేని వానియందే 

నిమగ్ను లగుచున్నారు. మణీయు నదిగాక, వారికి మజియొక 

శేదియు( గాన్సింపకపోవుటచేత తామసగుణ |పతీకముల విషయమై 

వృథాభిమానము వారి హృదయములయందు నుత్పన్న మగుచు 

న్నది. మజియు నటు లగుటచే తత్త్వజ్ఞానము వేజనియు, |శద్ధయొక్ర 
భక్తిమార్లము "వేజనియు నసత్యమగుభేదము లనే చేయుచున్నారు. 
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కాని తత తృ్వజ్ఞానము మన దేశమునందు చిరకాలము [కిందటనే కలిగి 

(యు ండుటచే గీ తాధర్మమునందు (శద్ధకును; జ్రానమునకును విరోధము 
లేదు, వైదికమగు జ్ఞానము శ్రద్ధాహత' "మగునేని వెదికభ _క్రిమార్లము 

జ్ఞానరూపముగ నుండును.  మటియు నా కారణమున 'మనుష్యుం 

డ్డ మార్గము ననుసరించినను దుదకు సద్దతినే పొందును. అవ్యక్త 

శ్రానముయొక్కయు, వ్యక్తమగుభ క్రియొక్కయు, ,మేళనమునందలి 

సుహత్త్వమును, "కేవబ వ్యక్షమగు వస్తువునుండి. బయలువెడలిన 

ధర్మమునం దున్న పండితులు గమనింపక పోవుటచే, నా మతమం 

దున్న యేకదీకీయులకును, తత్త్వజ్ఞానదృష్టి చే గీ తాధర్మములయందు 

విరోధము భాసించుట యొక యాశ్చర్యము కాదు. కాని సంతోష 

మెట్టున్నది యనగా: వైదికథర్శ్మముల యందలి గుణమును గహీం 

పక్క దాసికీ మనలో సనేకులగు ననుకరణ్యపియు లిటీవల పేరులు 

"పెట్టుటకు (బపర్శించుటం జూడ సంతోష మగుచున్నది, “అథవా 
భినవిష్టబుద్ధిసు, (వజతి వ్యర్గక తొం సుభాషితమ్ ౫_ అసత్యజ్ఞానముచే 

నొరసెర మనస్సు | గనింపం బడెనేని యా మనుజునకు సత్యవాక్కు 

బును మనసున పట్ట ఫు అని మాఘకావ్యమునందు( జెప్పయణుడిన (10, 

48) పొక్యమున క యొక గొప్ప యుదాహరణము, 

చతుర్గాశ్రనుము నకు స్మార్త మార్గమునందున్న గౌరవము భక్తి 

మార్గమునందు, లేక, భాగవతధర్మములయం దుండనేరదు. వర్ణాశ 

పములయుక్క ధర్మము భా గవతధర్మములచే సైతము వర్ణింపయిడి 

యుండును; కాని యా ధర్మము యొక్క ముఖ్యోద్దేశము భక్తి కీయందే 

యుండును; కావున నుత్కటమైనభ క్షి గలవాడు, గృహాస్థుడై నను, 

వాన పస్థు(డైనను, తేక, బైరాగియెనను నందణకంకు (శేషుడు. 

వర్గా శమముల విషయమై ఖభాగవతధర్మము లయం దేమియు విధినిషీ 

ఢథము లుండను (భాగం 11-18. 18,14 చూడు, సస్నా్యసా శమము 

స్మార్త ధర్మములలో ముఖ్యమయినది. భాగవతధర్మములలో నట్టిది 

ళు గ, il-21 



కాదు; అయినను భాగవతధర్మములలో నెప్పుడును విరక్తులు కా 

గూడదను నియమము లేదు. గీతలయందే సన్న్యాసము కర్మ 
యోగము నను నీ రెండును మోక్షదృష్టిచే సమానము లైనవియే 

యని చెప్పంబడినది. కావున చతుర్థాశమమున( (బవేళింపక పోయి 

నను సాంసారికకర్మలను వదలి బైరాగు లయినవారు భక్రిమార్గము 

నందు |బవేశించుటకు వీలు లేకపోలేదు. వే యేల? పూర్వము 

నుండియు నీ మతము కొంచెమున్నట్టు సైతము స్పష్ట మగుచున్నది. 

అయినను నా కాలమున నది యంత [పచారములో నుండకపోవుటచే 

భగవద్దీతలయందు కర్శత్యాగముకంకు కర్మయోగమునకే యధిక 

మహత్వ మియ్యంబడినదని పదునొకండవ (పకరణమునందు నేను 

స్పష్టముగ నిరూపించినాను, కర్మయోగము యొక్క (ప్రచారము 

కాలాంతరమందు లుష్తమగుటచే భగవద్భక్తు6 డనంగా సాంసారికకర్మ 

లను లక్ష్యము చేయక వైరాగ్యముతో "కేవలము భక్రి యందే మగ్ను6 

డైనవా(డని యిటీవల భాగవతధర్మీయులు సైతము సామాన్యముగ 
తలంచుచున్నారు. కావున నీ విషయములో గీతలయొక్ష ముఖ్యమగు 
సిద్ధాంతమును, సత్యమగు నుపదేశమును నేనుయి యుండునని భక్తి 

| పక్షమున నిచ్చో కొంచెము మరల వివరించుట యావశ్యక మయి 

యున్నది, భక్తి మార్గమునందున్న, లేక, భాగవతధర్మములయం 

దున్న (బహ్మమును జెప్పితిమేని బొత్తిగ సగుణభావనయే యగును. 
ఈ భగవంతుండు స్వయముగనే జగ త్తను ఘటీయం్యతమును నడుపు 
చున్నాండు. మణీయు సాధునంరక్షణార్థమును, దుష్ట్రనిగహార్థమును 

నాయా వేశలయం' దవతారముల నెత్తుచు జగత్తుయొక్క ధారణ 

పోషణముల6 జేయుచున్నాండు. నుటీయును, భగవద్భక్తులును లోక 

సం|గవోర్థమై యా పుస్తకమునే యావృత్తి చేయుచుండవలయు నను 

విషయములు వేటుగ చెప్పనక్కజ లేదు. హనుమంతు(డు రామచం 

(దునకు మహాభక్తుండుగ నుండెను; కాని రావణాది దుష్టులను తన 
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పరాాకమముచే శిక్షించుట యను కార్యమును వీడలేదు. భీష్ముల 
వారిని భగవద్భక్తులలో చేర్చిరి; కాని యాత6 డామరణాంతము 

(బహ్మచారిగ నుండినను, స్వథర్మానుసారముగ స్వకీయులను, రాజ్య 

మును సంరక్షించుట యను కార్యమును వదల లేదు. భక్తి చే పరమే 

శ్వర జ్ఞానము కలిగిన పిదప భక్తులకు న్వీయషాతముకిొట'కై పొంద 

వలసీన దేమియు నుండదు. సత్యమే, కాని _పీమమూలకమగు భక్తి 

మార్గముచే, దయయు, కారుణ్యమును, కర్తవ్య | పీతియు మొదలగు 

నుదాత్త మనోవృత్తులను దొల(గ౮ [దోయరు. పైగా నా విషయమున 

నత్యంత సిద్ధు లగుచున్నారు. మటణీయు కర్మలు సేయవలయునా? . 

చేయ నక్కల లేదా? యను తార్కికవివాదమునం బడక 

జాసి అపంగితా నాహీం త్యాసి ధరి జో హృదయీా, 

దయా కరణే! జే వుత్తారిసీ, తేచి దాసా ఆణి దాసీ, 

(గాః 080) 

అన్నట్టు అభేదబుద్ధితో వెనుక పదునొకండవ (పకరణములో, 
జెప్పీనట్టు “జగాధ్యా కల్యాణీ సంతాచ్యా విభూతి, దేహ కష్టవీతీ ఉప 

కారేలా / (గా. 929. 8) అని స్వభావముగనే భగవద్భక్తులయొక్కవృత్తి 

లోకసం[గహపరముగ పరిణమించును. పరమేశ్వరుడే సృజించి దాని 

యందు సర్వవ్యవహారములను జేయుచున్నా(డని చెప్పుదు మేని యా 

సృష్టియొక్క వ్యవహారమే సులలితముగ నడచుటకు చాతుర్వర్థ్యాది 
వ్యవస్థ యాతని యిచ్భచేతనే నిర్మిత మయినదని స్పష్టమగుచున్నది; 
మటియు గీతలయందు “చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభా 
గశః” (గీ 4.18) అని భగవంతుండు స్పష్టముగం జెప్పీయున్నా(డు. 

అనంగాః వారు వారు తను యధికారానుసారముగ సమాజముయొరక్డ 

యీ కార్యముల జేయుచు లోక్షసం గహమును చేయవలయు ననీ 

పరమేశ్వరుని యుద్దేశేమయి యున్నదనియు పరమేశ్వరుని యిచ్చచే 

నడచుచున్న సృష్టియందలి వ్యవహారములలో నొకానొక భాగమును 
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మనుజుని నిమిత్త మా(త్రముగ( జేసి యతనిచే జేయించుట కొజక్షే 

పరమేశ్వరు. డతనిని జన్మింపం జేయుచున్నా6 డనియు, (పుట్టుక 

యందు (ప్రవేశ పెట్టుచున్నా( డనుట పరమేశ్వరు ఢతనికొ టకై 

యోచించిన యీ కార్యములను మనుజుండు చేయకయుండె నేని 

పరమేశ్వరు నవమానము చేసిన పాప మతనికిం గలుగుననియు తాత్స 
ర్యము. ఈ కర్మలు నావి యని, లేక చేను వానిని నా నిమిత్తమై 

చేయుచున్నానని యహంకారబుద్ధి మనస్సులో నుండెనేని యా కర్మల 

మంచిచెడుగులను నీ వనుభవింపవలసి వచ్చును; కాని పరమేశ్వరుని 

యొక్క మనస్సు నందేమి చేయింపవలయు నని యున్న దో దానినే 

నన్ను నిమిత్తముగ నుంచుకొని యాతడు చేయుచున్నా(డని (గి, 
11. 88) భావించి పరమేశ్వరార్పణ పూర్వకముగ కేవల స్వధర్మము 

లని యీ కర్మలను నీవు చేసినను నేమియు తప్పు గాని యయోగ్యత 
గాని లేదు, పిలా నిట్టి స్వధర్మాచరణము సర్వభూతాంతర్గతు( డగు 

పరమేశ్వరుని, యందలి యొకవిధమైన సాత్స్వికభకి యే యగునని 
గీతలు సెప్పుచున్న వి. “సర్వప్రాణిమ్మాతముయొక్క హృదయములం 
దుండి పరమేశ్వరుడే వానిని నటింప జేయుచున్నాండు, కావున నే నీ 

కర్మను జేయుచున్నా ననియు, వదలుచున్నా ననియు ననుకొనుట 

వ్యర్థమే. ఫలాశను వదలి సర్వకర్మలను కృష్ణార్చణబుద్ధితోం జేయు 

చుండుము. ఈ కర్మలను నేను చేయ నని నీవు న్యిగహము చేసినను, 

(పకృతిధర్మానుసారముగ నవి నీకు చేయవలసియే వచ్చును. కావు 
ననే స్వార్థముల నన్నింటిని పరమేశ్వరునియందు లయింపంజేసి పర 

మార్జ్భబుద్దికోడను వైరాగ్యబుద్ధితోడను లోకసం[గహార్షమై నీవు కర్మలను 

జేయవలయును. నేను వానిని జేయుచునే యున్నాను; నాయొక్క 

యుదాహరణమును జూడుము; నావలె సంచరింపుము” అని తన 

సర్వోపదేశముయొక్క తాత్చర్యమును భగవంతుండు గితలయొక్క 

చరమాథ్యాయమునం దుపసంహారముగ మరల చెప్పినాండు. జ్ఞాన 

మునకును, నిష్కానుకర్మకు నెట్లు విరోధము ' లేదో యక్ష భక్తి కీని, 
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కృష్ణా ర్పణబుద్ధిచే. జియంబుడిన కర్మలకును విరోధముండదు, మహా 

రాష్ట్ర దేశమునదు భగవద్భక్త శిరోమణి యగు తుకారాంబువా గారును 

భక చే “అజోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్” (కఠ. ఓ20; గి.8.9 
_ పరమాణువుకంతె చిన్నదియు; పెద్దదియు నని కఠోపనిషత్తులో6 

జెప్పంబడిన యూ పరమేశ్వర స్వరూపముతోం దనకు. గలిగిన తాదా 

త్మ్యమును వర్ణించుచు_ 

అణురణీయాం ఖో తణా, తుకా అకాశవీవథా, 
గిళుని సొ(డిలేం కళివర, భప/భమాచా ఆకార, 

సొ(డిలీ తిపుటీ, దివ ఉజళలా ఘటీ, 

తుకా మ్లణే ఆతాల, ఈరలో6 ఉపకారాపురతా, 

(గ. 85687) 

అని నే నిప్పుడు పరోపకారార్థము మా[తమే యయి యున్నా నని 

స్పష్టముగ౦ జెప్పినాండు. సన్నాసమార్గీయానుసారముగ నే నిప్పు 

డే పనియు జేయనక్కఆం లేదని చెప్పలేదు, 

భిక్షాప్మాత అవలంబసనేం జళోజిణేం లాజిరవానేం, 

ఐసీయాసీ నారాయణి, ఉపేగిజే సర్వదా. 

గా 2606 లేశ. ( ) 

సత్యవాదీ కరీ సంసార సకళ, అలిప్త కమళ జశీ( జై సీ 
ఘడే జ్యా ఉపకార భూతాంచి తే డయా, ఆత్మస్థితతయా 

అంగిం వసే, 

(౫. 8180. 2,8) 
_ అను నీ యభంగలవలన సీ విషయములో తుకారాంబువా గారి 
యభధీ|పాయ మేదియో వ్యక్త మగును; కొని తుకొరాంబువా గారు 
సంసారియె యున్నను బారియుక్క జీవితకాలము కొంచెము కర్మ 
త్యాగము వైపునకే యుండెను. కావున సుత్కటభ క్రివలిని యా 
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మరణాంతము నీశ్వరార్పణపూర్వకమైన నిష్మామకర్మాచరణయును 

(బ్రవృత్తిపరమగు భాగవతధర్మములకు లక్షణమే యగును. లేక, గీతల 
యొక్క సిద్ధాంతమును బూర్జముగం దెలిసికొనవలయునని యుండె 
నేని తుకారాంబువాగారే, శిపాజీమహారాజుగారికి “సద్ధురుని శరణు 

నొందు” మని తెలుపుటకు. జెప్పిన సంగతులను శ్రీసమర్థరామదాన 

స్వాముల వారియొక్క దాసబోధ్యగంథము నుండి తెలిసికొన 

వలయును. భ క్తిచేతః గాని, జ్ఞానముచేతలాని పరమేశ్వరునియొక్క 

శుద్ధస్వరూపమును కృృతకృత్యులగు సిద్ధులు దెలిసికొందురు. “శహాణే 

కరూన సోడావే బహుత జని_“నిన్సృహుయ తనయొక్క వ్యా 

పారములను యథాధికారముగ నెటు లారంభించుచున్నదియు చూచి 

జనులు తమ తమ వ్యవహారములను చేయుటకు నభ్యసింపవలయును 

(దాన, 19.10.14) అనియు, “కేల్యావిణ కాంహీంచ(హోతు నాహీయో 

(దాస, 19.10.25; 12.9.6; 18.7.8) అనియు ననేక పర్యాయములు 
చెప్పి చివర దశకమునందు.... 

సామర్థ్య ఆహ చళవశేచేం జో జో కరీల తయాచేం 

పరంతు యేథేం భగవంతాచేం అధిష్టాన పాహిజే, 
దాస, 20,4.286. 

ఎ అని కర్మయుక్కు సామర్థ్యమును, భక్రియొక్క తారకత్వమును 

సమర్థులవారు పూర్ణముగ సమన్వయించినారు. గీతయందు “మా 

మనుస్మర యుద్ధ్య చూ. -నన్ను నిత్యమును స్మరించుము, యుద్ధమును 

సైతము చేయము (1.8.7) అని యెనిమిదియవ యధ్యాయ్మున 
నర్జునునకు - భగవంతుడు చేసిన యుపదేశమునం దున్నవియు, లేకు 

.కర్మయోగులలోనే భ క్రిగలవాండు (శేష్టుండు (గీ. 6.47) అని యాజివ 

యథధ్యాయవు చివర జెప్పంబడినవియు నగు వాక్యముల యందుండు 

తాత్పర్య మిదియే, కావుననే తుదకు పదునెనిమిదియవ యభ్యాయ 

మునందును_' 
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యతః [పవృత్తి ర్భూతానాం యేన సర్వ మిదం తతమ్, 
స్వకర్మణా త మభ్యర్చ్య్య సిద్ధిం విందతి మానవః, 

A. 18.46 

= ఎవం డీ సర్వజగత్తును నిర్మించినాండో యాతనిని స్వధర్మాను 
రూపముగ నిష్కామకర్మలచేత (కేవలవాక్టు చేతనే, లేక, పుష్పముల 
చే గాదు పూజించి మనుష్యుడు సిద్ధిని పొందుచున్నాడు అని 

చెప్పబడినది. వేయేల? సర్వధర్మానురూపమగు నిమ్కామకర్మాను 

పానము సైతము, సర్వభూ తాం తర్గతు(డును విరాట్స్వ్యరూవు(డు నగు 

పరమేశ్వరునియొక్క యొకవిధమగు భక్తియే, పూజయే, యుపా 

సనయే యగును అని యీ శ్లోకమునకును, గీతలకును భావార్థము. 

“స స్వధర్మానురూప పములగు రర్మలచేం బరమేశ్వరుని. బూజింపుము ౫ 

అని చెప్పుటచే “|శవణం కీర్తనం విష్ణోః” మొదలగు నితరములైన 

నపవిధభక్తులును గీతలకు సమ్మతములు కావని తల(పరాదు. ఇయ 

నేమన: కర్మలు గొణము లని వదలి యీ నవవిధమగు భక్తి కియందే 

మగ్ను6 డౌట యుక్తము కాదు; తనకు శాస్త్రముచే విధింపంబడిన 

కర్మలను జేయుచునే యుండవలయును; కాని వానిని స్వీయములైన 

వని తలంచి చేయక పరమేశ్వరుని స్మరించి యాతనిచే నిర్మింపబడిన 

జగత్తుయొక్ష సం|గహార్థమై యీ కర్మ లాతనివే యను నిర్మమబుద్ధితో 

జేసినయెడల కర్మలోప ముండదు. పైంగా నీ కర్మలచేతనే పరమేశ్వ 
' రునియొక్కు సేవ్య భక్షి యుపాసన సంఘటిల్లి పాపపుణ్యములు 

తగులక పోవుటచే దుదకుం బూర్జమగు సద్గతి “లభించునని గీతలు 

సెప్పుచున్నవి. గితలయొక్క యా సిద్ధాంతము నెజబుంగక గీతల 

మోంద భక్తి పరులగు టీకాకారులు గితలయందు భక్షియే [పధాన 

మని తలంచి కర్మలు గౌణములని గీతార్థమును తమ [గంథములలోం 

(బతిపాదించు చున్నారు; కాని సన్న్యాసమార్షీయు లగు టీకాకారుల 

మతమున'జే భక్రిపరులగు టీకాకారుల యీ తాత్సర్యమును నేక 
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దేశీయముగ నున్నది. గీతలయందున్న భ క్రిమార్లము కర్మపథాన 
మగుటచేం గేవలము పుష్పములచేతను, వాక్కులచేతనే కాక 

స్వధర్మోక్త నిషామకర్మచే సైతము పరమేశ్వరునియొక్క పూజన మగు 

ననియు నిట్టి పూజనము |పతి మనుజుడు నవశ్యము చేయవలయు 

ననియు దాని యందుండు ముఖ్యతత్త మై యున్నది. మజియు( 

గర్మమయమగు భక్తియొక్క యీ తత్త్వము గీతలయందువలె 
నింకొకస్థలమున నెచ్చటను (పతిపాదింపణడక పోవుటచేతనే గీతల 
యందున్న భక్తి క్రిమార్గమున క్షీ విశేషమే" లక్షణ మని చెపవలయును. 

జ్ఞానమార్షము భరి క్రిమార్గము ననువానికి' కర్మయోగదృష్టిచే నిట్టి యేక 

పౌర్యత 'సర్వశేష్టముగ నున్నను, జ్ఞానమార్గముకంశు భ క్రిమార్గము 

నందు విశేషమహత్త్వము గలదని స్పష్టముగం జెప్పవలయును, జ్ఞాన 

మార్గము సర్వమును బుద్ధిగమ్యమే యగుటచే, నల్చ్పబుద్ది గల సామా 

న్యుల కది క్లేశమయ మగును. భ _క్రిమార్లము శడ్గామూలకమును 

[పేమగమ్యమును, (ప్రత్యక్షము నగుటచే దొని నాచరీంచుట యెల్ల 

వారికిని సులభ మగునని పూర్వమునందే చెప్పంబడినది; కాని, శ్రేశమే 

కొర్ర జ్ఞానమార్గ్లమునందు( |బతిబంధకము( గలదు, జైమినియొక్క 

మోిమాంసను గాని, లేక, యుపనిషత్తులను గాని, 'వేదాంతసూ తము 

లను గాని చూచితి మేని వానియందు [శౌతములగు యజ్ఞయాగాది 

కములయొక్కయు' 'కర్మసన్న్యాన పూర్వముగ “నేతి నేతి? వాక్య 

గమ్యుండగు పర్బబహ్మముయొక్కుయు చర్నయే నిండియుండుటచే 

స్వర్గ పాప్పికి సాధనభూతములగు | శాతయాగాదికర్మలు గాని, మోక్ష 

'(పాప్త $ర్ణముయి యుపయోగించు నుపనిషదాధి వేదాధ్యయనము గాని 

చేెయునధికారము మొదటి మూడు వర్ల ములవారివే యని చివరకు 

నిర్ణ యింపంబడినది (వే. సూ. 1.8.84 8). ఈ మూడు వర్ణముల 

యందున్న స్రీలకును, చాతుర్వర్థ్యానుసారముగ. సర్వసమాజము 

నకును హొతార్థమై కృషి లేక్క యితర వ్యాపారములను జేయు 

సామాన్య స్త్రీపురుషులకును, మోక్ష మెట్టు లభించునదియు నీ (గంథ 
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ములలో విచారింపలేదు. మంచిది! ఇట్లు కేదమున ప్రీ శూదాదుల 

కధికారము లేదు గాన వారి కెప్పుడును ము క్తి లభించుట శక్యము 

గాదని చెప్పుదు మేని యుపనిషత్తులలో గారి మొదలగు వారును, 

పురాణములలో విదురుడు మొదలగువారును, 'జ్ఞానుై సిద్ధిని( బొంది 

నారస్ (వే*నూ. శ్రి.4.86-89) యున్నది గాన "మొదటి మూండువ ర్త 
ముల పురుషులకే మోక్ష్మప్కాప్పి యగునని సిద్ధాంతము(జేయు టకు 

సాధ్యము కాదు. మజియు స్రీ శూదుల కందటకును ముకి 
లభించుట శక్య మగునని యందుమేని వారికి జ్ఞానపాప్తి సాధనము 

లేవియో  చెప్పవలయును*, బాదరాయణాచార్యులు ోవిశేపాను 
(గహశ్చ ౫ పరమేశ్వరునియొక్క విశేషానుగహము (వే. సూ. శి, 
4.88) అను సాధనమును జెమ్మచున్నారు; నముణీయు( గర్మపరమగు 

భ క్తిమార్ల్షమను రూపము చేతనే' యిది విశేషాన్ముగహాత్మకసాధనము. 
mn స్రీలు; శూదులు, లేక (కలియుగమునందున్న నామధారక 

(బ్రాహ్మణులు _్రుతిని వినగూడదు; గాన భారతమందును (అనలా 

గీతలలోను) నిరూస్రింపంబడినడి” అని భాగవతమునందు. చెప్పం 

బడినది (భాగ, 1, 1 25). ఈ మార్గముబేం |బాప్తమగు జ్ఞానమును 
నుపనిషత్తులయందున్ని (బహ్మజ్ఞానమును నొక వేళ యొకైటేయయి 

నను, 'ప్రీ-పురుషుట్; ల (బాహ్మణ_క్ష్యతియ.. వైశ్య.ళూ। దులను 

భేద మిష్పుడు లేదు గాన్న 

హి పార్థ వ్యపా(శిత్య యే2పి స్యుః పాపయోనయః, 

స్త్రియో వైశ్యా స్తథా శూద్రా స్పేఒపి యాంతి పరాంగతిమ్. 

గ. 002, 

. ఓయి పార్థ! సన్నాశయించి స్రీలు, వైశ్యులు, శూదులు, లేక 

అంత్యజాతులయిన యే పొపయోనులు గలరో వారును పరము మగు 

నిద్ధి నొందుదురు అని యీ రహస్యముయొక్క విశేషగుణము గీత 
లలో వర్ణింపయిడినది. మజీయు నీ శ్లోకమే మహాభారతమునందున్న 
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అనుగీతాపర్వమునందు మరల [వాయంబడినది (మ. భా. అశ్వ. 19. 

61). వనపర్వాంతర్లత మగు |బాహ్మణవ్యాధ సంవాదమునందు 

మాంసము వికయించు వ్యాధునిచే బ్రాహ్మణునకును, శాంతిపర్వము 

నందు తులాధారునిచే (అనయా: వైశ్యునిచే) జూజిలి యను విపు 

డగు తపస్వికిని స్వధర్మానుసారముగ నిష్కామబుద్ధితో. గర్భ నాచ . 
రించుటచే మోక్ష మెట్లు లభించునో నిరూపింప(బడినీదని కథ చెప్పం 

బడినది (మ. “భావన, 206-214; శాం. 200. వింతే. దీనింబట్టి సమ 

బుద్ధిగలవాండు వృత్తిచేత సాలెవా(డ్రైనను వర్తకు( డైనను, లేక, 

కటీకవాండే' యైనను (శేష్టుండే యనియు నెవనియొక్క యోగ్యత 

యైనను వ్యాపారము నైనను జాతిని నవలంబించియుండదు, సర్వ 

విధముల నతనియొక్క యంతఃకరణశుర్ధినే యవలంబించి యుండు 

ననియు, భగవంతుండు సెప్పినాండని స్పష్ట మగును. సామాన్యజాతి 

యందున్న సర్వజనులకు నీ రీతిగ మోక్షద్వారము తెజనయడియుండు 

టచే సమాజమునం దొక విధమగు విలక్షణమగు నే జాగృతి (అనయా! 

స్ఫూర్తి) యుత్సన్న మగునో దానియొక్క స్వరూప పమును మహా 

రాష్ట్రమునందున్న భాగవతధర్మముల యొక్క యిళిహాసముల 

యందుండి సహజముగ( దెలిసికొనుటకు యోగ్యమయియున్నది, 

పరమేశ్వరునకు ప్రీయైనను, (బాహ్మణు,డైనను) చండాలు. డైనను 

సమానులే. “దేవుడు భావ మనునాంకలి గలవా(డు;” |పతీకమును 

సంబంధించిన వాండు కాడు. నలుపు దెలువు ననువర్ణ ముల యొక్క 

భేదము లేదు. మజియు. స్ర్రీపురుషు లని కాని లేక, (బాహ్మణ 
చండాలాదులని కాని ఖేదము లేదు. తుకోబా.... 

బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద, చాండాళా. ఆహే అధికార, 

బాలే నారీనర, ఆదికరోని చేశ్యాహీ, 

తుకామ్హ్లణే అనుభవమే అమీ పాడియలే( ఠావేం 

ఆణ్కహీ దైవేం సుఖ ఘేతీ భావికేం 
' గా, 2882.5,6. 
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- అని చెప్పుచున్నారు వే యేల? “మనుజు డెంత దురాచారు 
'డైనను నంతకాలమందైనను ననన్యభావముతో భగవంతుని శరణు. 
జొచ్చెనేని పరమేశ్వరు. డతనిని మజచిపోం” డని (A. 9.80; 8 ర్) 
గీతాశాస్త్రము యొక్క సిద్ధాంతము “వేశ్యా? యను శబ్దమును పైన 
నున్న “అభంగ లో, జూచి యనేకులగు విద్వాంసులకు నొకా 
నొకప్పు డసహ్యము తోచును; కాని యట్టి జనులకు నిజమగు ధర్మ 
తత్త్వము తెలియదని చెప్పవలయును. హిందూధర్మములయందేకాక 
బౌద్ధధర్మముల యందును నీ సిద్ధాంతమే స్వీకరింపం బడియున్నది. 
(మిళింద ప్రశ్న. 8.7.2). *“ఆమపాలి యనుపేరి "వేశ్యకును, “అంగు 

లీమాల” యనుపేరి చోరునకును దీక్ష యిచ్చినటుల నా ధర్మ 
(గంథములలోనే కథ యున్నది; మజియు క్రై౦ిన్నవుని వధస్తంభము 
మోద నెక్కింపంబడిన యిరువురు దొంగలలో నొకడు మరణసమ 

యమునందు (గీస్తువును శరణుచొచ్చినందుననే డ్రీస్తు, వానికి సద్దతి 

నిచ్చినాండని క్రైంస్తవ ధర్మగంథములలో సైత మొక కథ యున్నది 
(ల్యూక. 28.44 మణియు 48). తమ ధర్మముపై (శ్రద్ధయుంచు వేశ్య 
సైతము ము క్రిని పొందుచున్నదని స్వయముగ ఏసు క్రీస్తే యొకచోట 
చెప్పినాండు (మాథ్యూ, 21 81; ల్యూక, 7.50). మంచిది. అధ్యాత్మ 

దృష్టిచే చూచినను నీ సిద్ధాంతమే సిద్ధమగునని పూర్వమునందు పది 
యవ|పకరణమున జెప్పియే యున్నాను; కాని యీ ధర్మతత్త్వ్వము 

శాస్త్రముచే నిర్వివాదముగ నున్నను జన్మమంతయు దురాచారముతో. 

గడపిన వారి కంతకాలమునందే భగవంతుని యనన్యభావముతో 

శరణు చొచ్చుటకు బుద్ధిపుట్టుట సంభవింప,దగినది కాదు; మజీయు 

నంతకాలమున గలుగు యాతనయందు యం|తమువలె నుండును; 

“రా' యనిన పిదప “మి యనుట.3 నోరు మూయుటయు శ్రమయే 
యగుటచే, తెజచిననోరు మూనికొనుటయైన విశేషముగ నిష్పన్నము 
కానేరదు. కావున మరణసమయమునందే కాకపోయినను సర్వా 

యుర్హాయము నందును దప్పక నాయొక్క స్మరణమును మసస్సులో ' 
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స్థిరముగ నుంచుకొని న్వధర్మానుసారముగ సర్వవ్యవహారములను 

పరమేశ్వరార్చణబుద్ధితోం జేయుచుండుము. కాని నీవు జాతితో నెవ( 

డవైనను కర్మలను చేసిన ముక్తుండ వే యగుదు వని భగవంతు; డెల్ల 

వారికి నిశ్చయపూర్వకముగం జెప్పినాండు (గీ, 9.20.28 మజియు 80, 
కిట). ఇట్లు వర్ణముయొక్కయు) న్మాశమములయొక్కయు, జాతుల 

యొక్కయు, లేక, స్రీపురుమాదులయొక్కయు భేదము నుంచక 
యుపనిషత్తులయందున్న (బహ్మాతై శకిజ్షానమును, వ్యవహారలోప 

మును చేయక్క నా బాలవృద్ధమునకును సులభము చేసి యిచ్చెడి 

గీతల యందున్న భ _క్రిమార్లీము యొక్క యీ సామర్థ్యమును, 
సమతయు ననుభవ గోచర మయ్యెనేని “సర్వధర్మములను వదలి, నీవు 

నన్నొకనినే శరణము నొందుము, నిన్ను నేను సర్వపాపముల 

నుండియు ముక్తుని( జేయుదును. తొందరపడకుము” అని (సతిజ్ఞా 

పూర్యకముగ భగవంతుడు గీతలయొక్క కడపటి యధ్యాయము 
నం దన్న రహస్యము స్పష్టముగనే యున్నది. వ్యవహారమునందు 

పాపములనుండి యలివ్లుండయి పరమేశ్వర్మపాప్తిరూపమగు నాత్మ 

శ్రేయస్సును సంపాదించుకొనవలయు నను (పత్యక్షమార్షమే, లేక, 

యుపాయమే, ధర్మమని, వ్యాపకమగు నర్ధమునం దీ స్థలమున నుప 

యోగింపం బడినది. అనుగిీతయందున్న' గురుశిష్యసంచాదములో 

నహింసాధర్మము, సత్యధర్మము, వతములు, ఉపవాసములు, 

జ్ఞానము, యజ్ఞయాగములు, దానము, రర్మ సన్న్యాసము మొదలగు 

ననేకవిధములగు నుపాయములను ననేకులు |పతిపాదింతురు గదా! 

. వానిలో సత్య మేదియో చెప్పుమని బుషులు (బహ్మదేవుని (పళ్నించిరి 

(అశ్వ. 49); మజీయు శాంతిపర్వము నందును (శాం, రక్; గార్హన్గ్య 

ధర్మము, వాన పస్థధర్మము, రాజధర్మము, మాత్ళ పితృ సేహధర్యము, 

క్ష్ముతియులకు రణాంగణమునందు మరణము, బ్రావహాణులకు స్వాధ్యా 

యము మొదలగు ననేక ధర్మములును, లేక స్వర్ణపాప్తికి ద్వార 

ములు, శాస్త్రమునందు జెప్పంబడియుండుటచే వానిలో గ్రాహ్యమగు 
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ధర్మమేది? యను |పశ్నము, ఉంఛవృత్తుపాఖ్యానమందు, జేయ 

బడినది. వేర్వేజు ధర్మమార్గములు, తేక, ధర్మములు పైకి పరస్పర 
విరుద్దములుగ నున్నట్లు తోచును; కాని సర్వభూతములయందును 

సాష్యబురి యను ధర్మము చరమసాధ్య మై మెనది. ఆ సామ్యబుద్ది 

పై ధర్మములో నేదైన నొక ధర్మము పై (పీతి దృ్భఢమై, శద్ద్గచే మనే 

స్పేకా|గ మగుటచే ఎ పృ మగుటవలన నీ సర్వ(ప్రత్యక్షమార్గముల 

యొక్క యోగ్యతను శాస్త్రకారు లొకరీతిగనే తలంచుచున్నారు; 
అయిన నీ యనేకమార్గ్షములయొక్క, లేక, (పతీకోపాసనలయొక్క 

చిక్కుంలోబడి మనస్సు (భమపడవచ్చును. కావున చిత్త శుద్ధియొక్క 
యశేకధర్మమార్లములను వదలి “నీవు నన్నాకనినే శరణు పొందుము, 
నేను నిన్ను సర్వపాపములనుండి ముక్తునిం జేయుదును, భయ 
పడకుము” అని యర్జునున కే కాక, యర్జునుని నిమిత్తముగ౦ జేసి 

కొని యందజకును భగవంతుండు చివరకు నిశ్చితమైన ముగింపు 

నూట నిచ్చినాండు. 

జళో తే జూజీవ జళోతే శాహాణీవ, 

రాహో మారూ భావ విర్ధలపాయీ, 

జళో తో ఆచార జళో తో విచార, ' 

రాహో మన స్థిర విర్ణలపాయీ (+ గా. $484. 

_ అని తుకొరాంబువాగారును, అశ్రు సర్వధర్మ నిరసనపూర్వకముగ 

దేవునివద్ద తుదకు నడుగుచున్నారు. “సిశ్చయపూర్వకమగు నుపదేశము 

నకు, లక్క (పార్ధనకు; ఇది పరమావధియై యున్నది. 

శ్రీమద్భగవద్దీతారూ పమగు సువర్ణబ్నా తయందు “భక్షి కి యను 

నది కడపటి యోగిర మగును, ("పేమ యను [గాసమును పుచ్చు 

కొనుము, నేను ఆపోశనమును వైచుటకు సిద్ధు(డ నగుదును. 

ఇది భక్కిమార్గ మను (త్రయోదశ పకరణము. 

rn. 
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[సవృత్తిలక్షణం ధర్మం బుషి ర్నారాయణో= ివీత్. * 

కర్మలను చేయుచునే య ధ్యాత్మవిచారము చేయుటచే, లేక, 

భకి చే సర్వాతై,క్య రూప మగు సామ్యబుద్ధి సంపూర్ణముగ లభించు 

చున్నది. వెంటనే సన్న్యాసమును గైకొనుట యను పెడ్మతోవకు 
పోక సంసారమునందు శాస్త్రవిధి దే (పొప్తము లయిన సర్వకర్మలను 

కేవలము కర్తవ్యము లని తప్పక చేయుచుండవలయును. అట్టు 

చేయుట యనునదియే యీ జగత్తునందు మనుజులకు పరమపురుమా 

ర్థము, లేక, యాయుష్య| కమణమునకు నుత్తమమార్గము. ఇది భగ 
వద్దీతల యందు (అనయా: భగవంతునిచే గానము చేయబడిన 

యుపనిషత్తులయందు) |పతిపాదింప(బడినదని యింతవజకుం జేసిన 

వివేచనవలన( గాన్సించును. అయిన నీ (గంథమునం దీ యర్థమున 

నేను చెప్పిన కమము, గీతా గంథముననుండు |కమముకంతె సేజుగ 
నున్నది. కావున నా విషయమున భగవద్గీతయం దెట్లు పట్టిక యేర్చ 

యుపయుడినదియు నిచ్చోకొంచెము పరీక్షించుట యావశ్యకము, రెండు = 
పద్ధతులుగనే విషయ నిరూపణమును జేయ నగును. ఒకటి శాస్త్రీ 

* కనారాయణబుషి [వనృత్తి పరములగు ధర్మములను చెప్పెను” నర 

నారాయణు లను నిరువురి లోని వారే యీ నారాయణబుషి. మజియు నీ యిరువురే 

_ జశ్రమమున అర్జున శ్రీకృష్ణుల యవతరించిరని పూర్వము చెప్పంబడి యున్నది. 

ఇటులే సారాయణీయధర్మబులు గీతలయందు చెప్పంబడిన వను విషయమై, 
మహాభారతమునందున్న వచనములు పూర్వమేనందు చూపంబడినవి. 
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యము. రెండవది పౌరాణికము. వీనిలో సర్వజనులకు సహజ 
ముగ తెలియు విషయములనుండి | పతిపాద్య విషయముయొక్కు 

మూలశత్త్వ మెట్టు నిష్పన్న మగునని, సాధకబాధక|[పమాణము లను 

తర్కశాస్తానుసారముగ |క్రమముగ సిద్ధము చేసి చూపించుటకు . 

శాస్త్రీయ పద్ధతి యని "పేరు. భూమితిశాస్త్ర మా పద్ధతిలో నుత్కృష్ట 

మైనది, న్యాయస్మూతములయుందును, వేదాంతనూ[తములయం 

దును, నున్నయుపపాదన యీ విధముగనే యున్నది. కావున భగ 
వద్దీతయందు బ్రహ్మసూత్రము లు'్రేభింప( బడినప్పుడెల్ల, వానియం 

దున్న విషయము హేతుయుక్ర ములును, నిశ్చయాత్మకములు నయిన 

(పమాణములచే సిద్దమైనటుల వర్ణింపబడినది. “[బహ్మసూ[త పదై 

శ్చైవ హేతుమద్శి ర్వినిశ్చితైళొ (గి. 18.4) కాని భగవద్దీతయందున్న 

నిరూపణము సశాస్త్రీయమైనను నది యీ శాస్త్రీయపద్ధతి చేతనే 

చేయ(బడ లేదు. భగవద్గిత సులభముగను, మనోరంజకమగు శ్రీకృ 

ప్లాగ్టున సంవాదరూపముగను నున్నది. మటణీయు నా కారణముననే 

(పత్యథ్యాయ సమాప్తియందును “భగవద్దీతా సూపనిషత్సు (బహ 

విద్యాయాం యోగశాస్త్రే” యను శబ్దముల తర్వాత “శ్రీకృష్ణార్జున 

సంవాదే* యను గీతానిరూపణముయొక్క స్వరూపదర్శకములగు 

శబ్దము లున్నవి. ఈ నిరూపణయందును, శాస్త్రీయ” నిరూపణ 

యందును నున్న భేదమును జూపించుటకై సంవాదాత్మక మగు నిరూ 

పణము 'పౌరాణీక” మని మాచే బేర్కొనంబడినది. ఏడువందల 

శ్రోకములలొ వివరింపబడిన యిట్టి సంవాదాత్మకము, తేక్క పొరా 

ణీక మగు నిరూపణమునందు “ధర్మ” మను వ్యాపకశబ్దమున కర్ణమగు 

సర్వవిషయములను సవిస్తరముగ, నూహాపోహలు చేయుట యొష్పు 

డును శక్యము గాదు; కాని |తోటకము (ఒకవిధమగు నాటకము 

రీశజే నెనను గీతలయందుం గాన్సించు ననేక విషయములు పరస్పర 

విరోధము లేక విచారింప నాక్ళ్చర్య మగును. మజియును దానింబట్టి 

గితాకారులయొక్కు యలౌకిక సామర్థ్యము వ్యక్త మగుటచే . గీతల 
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యందున్న యుపదేశ మత్యంత యోగయుకమైన చిత్సముతో(జేయ( 

బడిన దని యనుగితలయొక్క యారంభమున జెప్ప (బడిన మాట 

సత్యమే యని తోయను. అర్జునునకు బూర్వమునందే తెలిసినదానిని 

మరల సవిస్తరముగం జెప్పవలనిన యవసరమేమియు లేదు. “నేను 
యుద్ధమున ఘోరకర్మమును జేయుదునా? వలదా? చేయుదు నన్న 

నెటు చేయుదును? * అని ' యతనికి సందేహము కలిగను. మజీయు 

శ్రీకృష్ణుడు తనకు నేదైన యుకి, వాదము జెస్పె నేని దానిమో(ద 

నర్జునుండు మజియొక యా'క్షేపణను జేయుచుండెను. ఈ (పకార 

ముగ నడచుచున్న [పశ్నోత్తరరూపమగు సంవాదమునందు గీతలలోని 
విచారణ సాధారణముగ6 (దోటకముగను, లేక, సంక్షిప్త ముగను, 

లేక, యెప్పుకైన నొకప్పుడు పునరుక్త ముగను నుండును. ఉదాహర 

అము; (తిగుణాత్మక [వకృళతిసంబంధమగు వర్ణన కొంచెము భేదముగ 

రెండు పదేశములయందు (గి, అ. 7 మజియు 14) చేయంబడినది. 
స్థిత పజ్ఞుండు, భగవద్భక్తుండు, తిగుణాతీతు(డు, బ్రవ్హాభూతు(డు నను 

వారియొక్క స్థితి యుక్కటియినను వేటు వేటు దృష్టిచే( | బతి సమ 

యము నందును పునరుక్తి చేయయడినది. అట్లు లేనప్పు డర్ధము, 

కామము ననునవి ధర్మమును వదలివేయ నప్పుడు (గ్రాహ్యము లగు 

నను విషయము “ ధర్మా విరుద్దః కామో2న్ని” (7 11) అను నొక్క 

వాక్యమునందే సూచనగం దెలియ జీయ(బడినది. గీతలలో, నన్ని 
విషయములు వచ్చియున్నను (శౌతధర్మములు, స్మార్తధర్మములు, 

భాగవతధర్మములు, సాంఖ్యశాస్త్రము, పూర్వమిమాంస, వేదాంతము 

కర్మవిపాకము మొదలగు | గంథముల యందున్న (పాచీననిద్ధాంత 

ముల యాధారముచే గీతలలో6 జెప్పంబడిన జ్ఞానముయొక్క పరం 

పరం దెలియనివారి మనస్సు గీతలను చదువునప్పుడు (భమము చెం 
దుట సంభవించును. మజియు |పతిపాదన్ణ్యుక్క సరణి సరిగ 

దెలియనిచో గిత యనంగ నేదో యొగ గందరగోళముగ నుండును, 

లేదా, శాస్ర్రీయపద్ధతి పచారములోనికి వచ్చుటకు పూర్వమే గీత 
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యుపదేశింపండి యుండునని తో(చును. మజియు దానివలన గీత 

లలో? (బతి [పదేశము నందును నపూర్ణ తయు విరోధము నిండి 

యుండు ననియు లేక, యేమియు చేకపోయినను తన బుద్ధిక్రి నను 

గీతలయందున్న జ్ఞాన మగమ్యముగ నున్నదనియు. దోంచుసీ: సం 
శయ నివృత్తి కొఅకు టీకలం జూచితిమెని యవియు ననేక స్థలముల 

యందు వేర్వేటు సం|పదాయముల ననుసరించి చేయ(బడీనవియె 

యుండుటచే టీకాకారుల మతములలో నున్న పరస్పర విరోధములకు 

నేకవాక్యతను జేయుట దుర్భ టమై మనస్సు విశేషముగ [భమః జెం 

దును, (పసిద్ది( జెందిన కొందు చదువరులు సైత మొ విధమైన 

(ఖాంతియందు, బడీనట్టు మనకు దెలిసియే యున్నది. ఈ పతి 

బంధకము లేకపోవు నిమిత్తమై గీతలయందు |పతీపాద్యములగు విష 

యములను నా తెలివికొలందియు, కాన్రీయ్యకమముతోం దెలిపి 

యింత పర్యంతము వివరించితిని. ఇప్పు డా విషయములే శ్రీకృష్ణా 

ర్జున సంభాషణలో నర్జునుని (పశ్నను, లేక, శంక ననుసరించి ఏయే 

విధముగ వర్ణింపయిడినవో, చెప్పితి మేని, యీ వివరణము పూర్ణమ 

గును. మజియు మొత్తముపై నన్ని విషయములను జెప్ప(బోవు 

(పకరణమునం దుపసంహారమును జేయుటకు సులభ మగును, 

మన హిందూదేశము జ్ఞానముయొక్ష యు, వైభవముయొక్ష యు 
యశస్సుయొక్కయు స్వరాజ్యముయొక్కయు సుఖము ననుభవించు 

చున్నట్లు నలుదిక్లు లను |పశంస. జెందిన సమయమునందొక సర్వజ్ఞ 

డును, మహాపరాక్రమవంతు(డును, యశస్వియు, పరమపూజ్యుండు 
నయిన క్షతియునిచే, మజీయొక గొప్పవాండగు ధనుర్ధరుని క్షతియ 

' ధర్మరూపమగు స్వకార్యమునందు. (బవర్శింపం జేయుట కొటకు గీత 
యుపదేశింప(బడినదని చదువరులు మొదట గుర్తుంచుకొ నవలయును. 

జై నధర్మములకును, బౌద్దధర్మములకును బ్ర బ్రవర కులగు మహావీరు(డు, 

గౌతమబుద్దుండు నను వార లిరువురును క్షతియుశే; ఆయిన నా 
భీ గ్, ji22 
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యిరువురును వైదికధర్శములయం దున్న కేవల సన్న్యాసమార్షమునే 

యంగీకరించి క్షియాది సకల వర్ణములకును సన్న్యాసధర్మముల 

నాచరించుట కభ్యనుజ్ఞ నిచ్చినట్టు శ్రీకృష్ణమూర్తి య భ్యనుజ్ఞ నియ్య 

లేదు. ఇంక నేమన: క్షతియాదులే కాక, (బాహ్మణులు సైతము 

నివృత్తిమార్గమునం దెల్లపుడును శాంతి నభ్యసించినట్టు, నిష్కామ 

బుద్ధితో నిఖిల కర్మల నామరణాంతము నాచరించుట యను మార్గ 

మును స్వీకరింపం వలయును అని భాగవతధర్మముల నుపదేశించెను; 
కాని యుపదేశ మెట్టిదైనను దాని ననుష్టించుట కేదియో యొక 
కారణ ముండి తీరవలయును; మజియు నా యుపదేశము సఫలమగు 

టకు శిష్యునియొక్క మనస్సునందు “ఈ యుపదేశముయొక్క 

జ్ఞానమును గలుగ జేసికొనవలయును” నను కోరికయును మొదట 
త్మీవముగ నుండవలసివచ్చును. కావున నీ రెండు విషయములను 

స్పష్టము చేయుటకై వ్యాసులవారు గీతలలోని |పథమాధ్యాయము 
నందు శ్రీకృష్ణుం డర్దునున కీ యుపదేశమును జేయుటకు కారణ 

మేమియో సవిస్తరముగ వర్ణి ౦చినారు. కౌరవపాండవ సైన్యములు 

యుద్ధమునకు సిద్ధములై కురుక్షే। తమునకు నిలువ(బడెను. యుద్ధపా 

రంభీము కాంబోవ్లుచుండెను. ఇంతలో నర్జునుండు చెప్పగా శ్రీకృష్ణుడు 

రథమును దోలుకొనిపోయి రెండు సైన్యముల మధ్యమునను నిలువ( 

బెట్టి “ని వెవరితో యుద్ధము చేయవలయునో యా భీష్మ ద్రోణాదు 
లను జూడు” మని యర్హునునితో ననెను. అప్పు డర్దునుండు రెండు 

సైన్యములను గలయ6 జూడంగనే “మన గురువులునుు పినతండు 

లును, పితామహులును, శ్వశురులును, బంధువులును, పుత్రులును, 

మనుమలును, స్నేహితులును, నాపులును, గొప్పవారున్సు" గురు 

బంధువులును మొదలయినవారు రెండు పక్షములయందు నిండి 

యున్నారు. ఈ యుద్ధమున నందును నళింతురు * అని వాని మన 

మునకు. దో(చెను. యుద్ధము ఫై సెతము తలవని తలంపుణగా సంభవిం 

చినది గాదు, నిశ్చి తమగుటచే రెండు వైపులను సైన్యముయొక్క 
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సన్నాహము చిరకాలము నుండి నడచుచుండెను. అయినను ని 

యుద్దము తమలో తమకే యగును గావున కులక్షయముయొక్క 
(పత్యక్షస్వరూ పము తనకు గనయడునట్టుండంగా నర్జునునివంటి మహో 

యోధకు సైత మేవగింపు కలుగుటచే “అయ్యయో! నాకు రాజ్యము 

వచ్చునను తలంపున మా కులమునకు నీ భయంకరమగు క్షయమును 

నేను చేయంబోవుచున్నాను గదా! ఇట్లు కులక్షయము. జేయుటకంకు 

టిచ్చ మెత్తుకొనిన మా తమున( దప్పేమి?7. యనుమాట లతని నోటి 

నుండి వెలువడెను. మజియు “నన్ను శత్రువులు జంపినను మంచిదే; 

కాని తె త్రై లోక్యరా జ్యము కొక నను పితృవథ, గురువధ, బంధువధ, 

కులక్షయమువంటి ఘొరపొతకములను నేను చేయ నిచ్చయింపను” 

అసి శ్రీకృష్తునితోం జెప్పెను. అతని శరీరమంతయు వణంకసా గను. 

కాలు సేశులకు శక్తి నేకపోయెను. మజతియు నోరెండ నారంభించెను. 

ముఖమున చెమటలు పట్టెను. చేతులందున్న ధనుర్భాణములు, వీడెను, 

పాప మా యర్జునుండు తన రథముపై నిలువలేక వెంటనే కూల. 

బడెను” అను ప్ప కథయంతయు( |బథమా ధ్యాయమునందు కలదు. 

ఈ యధ్యాయమును “అర్జున విషాదయోగ మని చెప్పుచున్నారు. 

కారణ మేమియన: గీతల యందంతటను (బహ్మవిద్యాంతర్షత (కర్మ 

యోగశాస్త్రమును నీ యొక విషయమే (పతిపొద్యముగ నున్నను 

(పత్యభ్యాయమునందు నే విషయము ముఖ్యముగ6౬ (బతిపాదింప 

బడుచున్నదో యది యీ కర్మయోగశాస్త్రమున కొక భాగ మను 

తలంపున: బత్యధ్యాయమునను దానియం దున్న విషయము నను 

సరించి యీ యోగ మా యోగమని వేటువెజగు పేరులు పెట్టండి 

నవి; మజణియు నీ యూగము లన్నియు గలసి సి “|బహ్మవిద్యయం 

దున్న కర్మయోగశాస్త్ర' మగును. | పథమాధ్యాయమునం దున్న 

యీ కర్మకు గల మహత త్వముని ని |గంథారంభముననే చెప్పినాను. 

కారణ మేమి యన: |పశ్న పూర్తిగ దెలియనిచో, సమాధానము 

సైతము సరిగా దో(పదు. “సాంసారిక కర్మలనుండి నివృత్తుండవయి 
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భగవద్భజనమును నారంభింపుము, లేక, సన్న్యాసమును. గై కొనుము” 

అనునది గీతలయొక్క తాత్పర్య మగునేని యర్జునుఃడు యుద్ధమను 

ఘోరకృత్యమును వదలి బిచ్చ మెత్తుకొనుటకు6 దొలుతనే సిద్దుం 

డయి యుండుటచే నీ యుపదేశము నతనికి( జేయ నావశ్యకమే లేక 

యుండును. (పథమాధ్యాయముయొక్క కడపట “మేలు మేలు! 

ఏమి మంచివిషయమును జెప్పితివి? నీకు గలిగిన విరక్తి ని జూడ నా 

కానంద మయినది! మన మిరువురమును నీ కర్మమయమగు సంసా 

రమును వదలి సన్న్యాసాశమముచేతనుగాని, లేక, భక్తిచేతను గాని 

మన యాత్మకు గల్యాణ 'మొనర్చికొందముి” అని యర్థము గల 

యేదో యొక శ్లోకమును శ్రీకృష్ణుడు చెప్పియుండును గాన నంతటి 

తోనే గీత ముగిసియుండును. మజియు నిచ్చో యుద్ధము జరిగినను 

ప్యాసులవారు దానిని మూండుసంవత్సరములు వర్ణి ంచుచు (మ,భా. 

ఆం 6252) వ్యర్థముగ కాలయాపన జేసినవా రై యుందురు, ధీకృష్ణా 

ర్జునులకునై న యా యుద్దమువలన( గలుగు పాప మంటకయుండును. 

కురు క్షే తమున( గూడిన యనేకులగు మహారథు లర్జునుని శ్రీకృష్ణుని 

పరిహాసము చేసియే యుందురు; కాని తమ యాత్మకు. శుభము 

కోరువా రిట్టి యపహాస్యము నేమియు లక్ష్యముచేయరు; జగ త్తేమను 

కొన్నను ననుకొను. గాక! “య దహ రేవ విరజే త్రదవా రేవ 

_ప్యవజేత్ *_ఏ క్షణమునందు విర క్రికలుగునో యా క్షణముననే సన్న 

సింపవలయును, ఆలస్యము చేయకూడదు (జా, 4) అని యుపని 

షత్తులయందును చెప్పబడియున్నది. అర్జునుని విరక్తి జ్రానపూర్వక 

మైనదికాదు, మోహపూర్వకమన్నను, నది విర క్షియే. అంతమా[తము 

చేత నైనను జగత్తు కార్యమయినది. మోహమును వీడంగొట్టి విరక్నినే 

పూర్ణ మగు జ్ఞానమూలకమగు దానిగా జేయుట భగవంతునికి శక్యము 

గాకపోదు. పురుషు, డే కారణముచేత నైనను సంసారముకైన నేవ 
గింపు కలిగనేని, తదనుగుణముగానే మొదటవదలి, పిదప పూర్ణమగు 
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సిద్దిని పొందినట్లు భక్రిమార్గము నందును, సన్న్యానమార్గమునందు 

ననేకములగు నుదాహరణములు కలవు. అర్జునునకు నిట్టి యవస్థయె 

కలిగియుండును. సన్న్యాసమును గెకొనుటకై పస్త్రములకు రంగు 

వేయుటకు కొంచెము జేగురును, లేక, భక్తిచే భగవన్నామసంక్రీర్త 

నము చేయుటకు మృదంగాది సామ్మగియు నున్నచోటనే (అనంగా; 

కురు క్షేతమునందే) లభింపక పోలేదు, 

కాని యటు లేమియు: జేయక యర్జునుని యూహలకు 

వ్యతిరేకముగ ద్వితీయాధ్యాయ' |పారంభమునందే “ఓరీ! ఈ దుర్దశ 
(కశ్మలము నీ కెచ్చో నుండి వచ్చెను? ఈ నపుంసకత్వము 

(క్రైబ్యము) నీకు శోభింపదు; ఇది నీ కీర్తిని పొడుచేయును; కావున 
సీ దుర్చలతను (దౌర్బల్యమును) వదలి, యుద్ధమునకు నిలువుము, 
అని శ్రీకృష్ణుం డర్జునునకు( జెప్పెను, అయినను వెట్టివానివలె మొదటి 

దుఃఖకథనే మరలం జెప్పుచు “నేను భీష్మదోణాదిమహాత్కుల నెట్టు 

చంపుదును? చచ్చుట మంచి దగునా ? చంపుట మంచి దగునా? ఈ 

సంశయమునందు నా మనస్సు వ్యాకులమైనది. కావున వీనిలో నే 

ధర్మము (శేయస్థరమో యది సాకు జెప్పుము, నేను నిన్ను శరణు 

జొచ్చి యున్నాను” అని దీనుండై పలుకంగా నర్జునునకు దౌర్భాగ్య 

దేవత బాగుగం బూని యుండునట్లు శ్రీకృష్ణు(డు దెలిసికొనెను, 

మజీయు కొంచెము నవ్విన ట్రగపజిచి “అశోచ్యా నన్వశోచస్త్వం” 

మొదలగు వాక్యముల నతని కుపదేశించుటకు భగవంతుం డారం 

భించెను. కావున జగత్తునందున్న జ్ఞాను లాచరించుచున్న * కర్మలను 

వదలి చవేయుట* మజియు “కర్మలను చేయుట” యను రెండు 

మార్గములను (అనలా; నిష్టలను నక్కడనుండియే  భగవంతుండు 

తన కుపదేశమును జేయ సారంభించెను; మణీయు నీ రెండునిష్టలలో 

నేనిష్టను నీవు గైకొనినను నీవు పొరపడినవాండ వే యని యర్జునునకు 

భగవంతుడు మొదటనే చెప్పెసు. అనంతరమం దే జ్ఞాననిష్టయొక్క 
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గాని లేకు సాంఖ్యనిష్ట యొక్క గాని యాధారముబే నర్జునుండు 

కర్మసన్నా్యాస విషయమున మాటలాడ నారంభించెనో, యా సాంఖ్య 

నిష్ట యాభారము చొప్పున మొదట “ఏపా తే౭భిహితా సాంఫ్యేబుద్ధిః” 

గ 2.11.89) అను పర్యంతము శ్రీకృష్ణుం డుపడేశించెను. తర్వాత 

నీ యధ్యాయముయొక్క సమా ప్తిపర్యంతము కర్మయోగమార్గము 

నవలంబించి యుద్ధ మనునదియే నీకు నిజమయిన కర్తవ్య మని 

చెప్పెను. *వీపా తేఒభిహితా సాంఖ్యే....” ఇటువంటి శ్లోకము; 

“ బ్రశ్చోచ్యా నన్వశోచ స్వ్వం,...” అను శ్రోకమునకు పూర్వమునం 

దుండెనేని కర్మయోగరూపార్థమే స్పష్టమై యుండును; కాని సంభా 

షణయొక్ల. రీతిలో “సాంఖ్యమారమును |పతిపాదించిన పిదప నిప్పుడు 

యోగమార్గానుసారముగం [బళిపాదించుచున్నాను*” అని చెప్పెను 

ఎటులైన నర్భ మొకటియే. సాంఖ్యము, (లేక, సన్న్యాసము) 

యోగము, (లేక, కర్మయోగము ) వీని మధ్యముననున్న భేదమును 

పూర్వముననే పదునొకండవ |పకరణమున స్పష్టపజచి యున్నాను. 

కావున దానిని వునరు క్తి చేయక చెప్పున దేమన: చిత్త శుద్ధికొణికు 

స్వధర్మానుసారముగ వర్గాశమవీపొతకర్మల నొనర్చి, జ్ఞానపాప్తి 

యైన పిదప మోక్షముకొజకు సర్వకర్మలను వదలి సన్న్యాసముం 

గైకొనుట సాంఖ్య మనియు, కర్మల నెప్పుడు వదలక, తుదవజకును 

వానినే నిషమ్కానుబుద్ధితో. జేయుచునే యుండుట యోగము, లేక, 

కర్మయోగ మనియు చెప్పుచున్నారు. సాంఖ్యమార్గము నందున్న 

య ధ్యాత్మ జ్ఞానానుసారముగ నాత్మ యనునది, యవినాళియు, 

నమరము నగుటచే “ భీష్మదోణాదులను నేను చంపవలసీవచ్చును ”' 
అనుదానియొక్క జ్ఞానమే మిథ్యాభూత మయినది; కారణ మేమి 

యన; “ఆత్మ చచ్చునదియు, చంపంబడునదియు కాదు. మనుజుండు 

తన వస్త్రములను మార్చుకొనునక్షు యాత్మ యొక దేహమును వదలి 
. రెండవదేహము నందు. [బవేశించును. దీనివలన వాండు చచ్చిన 

వాడని తలంచి శోకించుట యుక్తము కాదు” అని భగవంతు, 
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డర్భునునకు. జెప్పెను. మంచిది; “నేను చంవుదును ” అనునది (భమ 

మని యంగికరించినను యుద్దమెల చేయవలయునని యందునేని, 

“శాస్త్రవిధి ననుసరించి 1పాప్తమైన యుద్ధమును మానకపోవుట 

యనునదియే' క్షతియధర్మమై యున్నది. మనుజు లీ సాంఖ్యమార్లము 

నందు మొదట నీ వర్హ్యాశ మధర్మముల నాచరించుటయే [శేయస్కర 

మని యంగికరించుచున్నారు. కొన నీవట్టు చేయక పోయితి వేని 

లోకులు నిన్ను నిందించిదరు; వేయేల? యుద్ధమునందు. జచ్చుటయే 

క్షియునకు ధర్మము. కాన వ్యర్థముగ నేల శోకించెదవు? నేను 
చంపువాండను, వాండు చచ్చువాండు నను నీ కేవలకర్మదృష్టిని వదలి 

నేను కేవలము నాధర్మమునే చేయుచున్నా నను బుద్ధితో [ప్రవాహ 

పతితమైన కార్యముల చేయుచున్నచో, నా కర్మవలన నీ కేవిధమగు 

పాపమును తగులదు” అని సాంఖ్యమార్గాను సారముగ నీ యుప 

దేశము చేయబడినది; కాని చిత్త న శుద్దిక అకు మొదట సర్వకర్మలను 

జేసి చిత్త శుద్ధి కలిగిన పిదప సర్వకర్మలను వదలి సన్న్యాసమును 

గై కొనుటయే “సాంఖ్యమార్గానుసారముగ (శీష్టమని యంగీకరించిన 
యెడల వైరాగ్యము కలిగినతోడనే యుద్ధమును చేయకుండ తప్పించు 

కొనుటకు వెంటనే సన్నాాసమును గైకొనుట మంచిది కాదా యేమి? 
యను శంక మిగిలి యున్నది, గృహస్థాశమమును పూర్ణముగ నిర్వ 

హించి పిదప వార్థకమునందు సన్న్మ్యసింపవలయును, తారుణ్యము 

నందు గృహస్థా| శమముననే యుండవలయునని మన్వాది స్మృతి 

కర్తలయొక్క యాజ్ఞ యని చెప్పుటచే పయోజనము లేదు. కారణ 

మేమి యన: ఎప్పుడైనను సన్యాసము. గైకొనుట | శేష్టమైనప్పుడు 

సంసారమున నేవ పుట్టి నప్పు డే యాలస్యమును జేయక సన్న్యసిం 

“చుట యుక్తమగును; సుతియు సీహితుప్పచే తనే యుపనిషత్తులందును 

“| బహ్మచర్యా దేవ (సపజీశ్ గృహాద్యా పనాద్వా” అను వచనము 

లున్నవి (జా, క్షం సన్న్య్యనించుటచే లభిందుగతియే రణాంగణమందు 

మృతినొందుటచే క్ష! తియునకు6 (బాప్తమగును... 
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ద్వా విమౌ పురుషవ్యా్యఘ సూర కమండలభేదినౌ, 

వర్మివా డ్యోగయుక్రశ్చ రణే చాభిముఖో హతః. 
, (మ. భౌ, ఉద్యో. 82. 80) 

= పీ పురుషశేషుండా! సూర్యమండలమును భేదించి |[బహలోకము (ద 1 ah 
నకు బోవువా రిరువురే. ఒకడు యోగయుక్తుం. డయిన సన్నాా 

ననియు, మణియొక(డు యుద్ధమం దభిముఖు డై యుద్ధము చేయుచు 

చచ్చు వా(డును అని మహాభారతమునం దున్నది. కౌటిల్యునియొక్ష్య 

(అనలా చాణక్యునియొక్క) 'యర్థశాస్త్రమునందును నీ హేతువుచేతనే 

యాన్ యజ్ఞసంఘై స్తపసా చ విప్రాః 
సర్గెషిణః పొతచయైెశ్ళ్చ యాంతి, 

క్షతేన తాన ప్యతియాంతి శూరా? 

హ్రైణాన్ సుయుద్ధేషు వరిత్యజంతః, 

యు న్వర్గేచ్భగల (బాహ్మణు లనేకములగు యజ్ఞ ములచేతను, యజ్ఞ 

పాాతలచేతను, తపస్సుచేతను, నే లోకమును బొందుదురో యుద్దము 

నందు (బాణముల విడనాడు శూరుక్ణిలొ క క్షణములోనే యా లోకము 

కంఠు పరమగు లోకమును బొందుదురు (అనయా: తపస్వులకును 
సన్న్యాసులకును మా|తమే కాక, యజ్ఞయాగాదులను చేయు 
దీక్షితులకు సైత మే గతి లభ్యమగుచున్నదో యది రణాంగణమందు 

చనిపోయిన క్షతియులకు [పాప్తమగును) యని యొక శ్లోకము 

Lవాయ(బడినది (కెటి. 10.8.150-154 మజియు మ.భా,శాం. 98... 
100). యుద్ధమువంటి స్వర్షద్వారము కృతియుల కొక్కొక్కప్పుడె 

. తెజవథుడును. యుద్ధమునందు, జచ్చెనేని స్వర్గమును, జయమును 

సంపాదించుకొందుమేని పృథ్వీరాజ్యమును లభించును (28287); 
ఈ గీతలయందున్న యుపదేశముయొక్క తాత్సర్యూమిదియే; కావున 
సన్న్యాసమును గైకొన్నను, యుద్ధములో( జచ్చినను ఫలము సమా 
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నమే, అనియు సాంఖ్యమా ర్లానుసారముగం (బతిపాదింపవచ్చును. 
ఏమి చెప్పినను యుద్ధమే చేయవలయునని ముఖ్యార్ధ మేమార్ల 
మందున్న యుక్తి బాదముచేతను పూర్ణముగ సిద్ధము కాదు, సాంఖ్య 
యోగమార్గమునందున్న యీ |ప్రతిబంధమును గమనించియే భగ 

వంతుడు సాంఖ్యయోగము తర్వాత కర్మయోగమును (బతిపా 
దించుటకు నారంభించి గితలయొక్క కడపటి యధ్యాయము 
పూరియగు పర్యంతము కర్మయోగమునే (అనయా; కర్మలను 
చేసియే తీరవలయున్ననియు, అవి మోక్షమునకు. |బతిబంధకము 

. కాకపోంగానా కర్మలను ౩ చేయుచుండంగనే మోక్షము లభించుననియు 

(బతిపాదించు నిషయమునే) వేర్వేఅగు [పమాణములను జెప్పి 

శంకానివృత్తి పూర్వకముగ సమర్థించెను. ఏ కర్మయైనను సాధువా? 

యసాధువా? యని నిశ్చయించుటకు, అ కర్మయొక్క బాహ్య 

పరిణామముకంకు కర్మయొక్క వాసనాత్మకబుద్ధి శుద్దమా[? యపరి 

శుద్దమా ? యని మొదట చూడవలయు ననునది కర్మయోగము 

నందున్న (పథానమగు సిద్ధాంతము (గీ, 2.49). కాని వాసన. 
శుద్ధమైనదా ? యపరిశుద్ధమైనదా ? యని నిశ్చయించుట యను 

కార్యముసైతము త్తుదకు వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిమూలమున నగుటబే 
సదసద్వివేకమును జేయు బుద్ధీయదియము స్థిరముగ నుండిననే కాని, 
వాసనయు, శుద్ధమును, సమమును గానేరదు, కావున వాసనాత్మిక 

బుద్ధి శుద్ధ మగుటకు వ్యవసాయాత్మిక మగు బుద్ధీం|దియ మును 

సైతము సమాధీచే మొదట స్థిరము చేయవలయునని చెప్పబడినది 

గీ. 2.41). జగత్తునందలి సామాన్య వ్యవహారములను జూచితి మేని 

యనేకులు స్వర్షాదికములగు వేర్వేరు కామ్యసుఖములను బొందుట 

కొటుక్ర యజ్ఞయాగాది వెధిక కామ్యకర్మల నాచరించుచున్నారు; 

కావున వీరి బుద్ధి నేం డీ ఫలముకిొటకును, రేవు మణీయొక ఫలము 

కొజకును [పయత్నించును. అనయా: స్వార్థమునందే మగ్నమయి 

నదియు(, దప్పక మాజునదియు,. లేక, చంచేలముగ నుండునదియు 
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నని స్పష్ట మగుచున్నది; కాని జనులకు స్వర్గసుఖా ద్యనిత్యఫలము 
కంకు గొప్పది యగు (అనంగా; మోక్షరూప మగు నిత్యసుఖము 

లభించుటకు వీలులేదు, కావున వైదికకర్మలయందలి యీ స్వార్థము 

లను వదలి నిష్కామబుద్ధితో గర్మలన్ము జేయ నభ్యసింపవలయును. 

కర్మలను జేయుటకే నీకు నధికారము కలదు, వాని యొక్కఫలము 

మ్యూతము నీయధీనము కాదు (2, 47. ఫలము నిచ్చు వాడు పర 

మేశ్వరుండని దెలిసికొని కర్మఫలము లభించినను, లేకున్నను సరియే 

యని సమబుద్ధితో( గేవలము కర్తవ్యము లనియే కర్మలను జేయు 

వారికి కర్మలయొక్క పుణ్యపాపములు తగులవు; కావున నీ సను 

బుద్ధినే యాాశయింవపుము. ఈ సమబుద్ధిని యోగము అనంగా; 

పాపము తగులకుండ కర్మలను జేయుట యను యుక్తి అని చెప్పు 

చున్నారు; ఈ యోగమును నీవు సాధించితివేని కర్మలను చేసినను 

నీకు మోక్షము లభించును. మోక్షార్థములు కర్మసన్న్యాసము చేయ 

వలయునని నియమము లేదు అని ఈ మొదలగు కర్మయోగము 

నందలి రహస్యములను భగవంతు. డర్జునునకుం జెప్పుట కారం 
భించెను (247-98): ఎవనియొక్కబుద్ధి యీ తీరున సమమయినదో 

యతండు స్థిత పజ్ఞుండని చెప్పవలనసినవా(డని భగవంతుడు చెప్పిన 

పిదప (2.88), స్థిత పుజ్ఞు డెటుల నాచరించుచున్నాండో దానిని 

నాకు జెప్పుమని యంర్జునుండు మరల (పశ్నచేసెను, కావున రెండవ 

యధ్యాయముయొక కడపట స్థీత పజ్జుని వర్ణించి తుదకు స్థిత 

(పజ్ఞునియొక్క స్థితినే (బ్రాహ్మీ పతి యనుచున్నా రని చె ప్పెను. 

అర్జేనునిచే యుద్ధమును చేయించుట గీతలయందు చేయబడిన 

యా యుపదేశ మో జగత్తునందు జ్ఞానులకు (గాహ్యాము లయిస 

“కర్మలను వదలి పెట్టుటయు” (సాంఖ్యము) “కర్మలను చేయుటయు 

యోగము) అను సీ రెండునిష్టలనే మొదలుగం జేసికొని చేయ. 
బడినది కావున, యుద్ధ మందులకు. జేయవలయు నను (పశ్నకు 

మొదట సాంఖ్య నిష్థానుసారముగ నుపపత్తి చెప్పుడినదని యింద లి 
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సారాంశము; కాని యీ యుపపత్తి యపూర్ణ ముగ నుండునని 

యాలోచించి, వెంటనే యోగమార్గానుసారముగ (కర్మయోగాను 
సారముగ జ్ఞా జానోపదేశ మారంభించేను. మజణియు నీ కరయోగయు 

యొక్క స్వల్బమగు నాచరణ మెట్టు (శేయస్కర మగునదియు 

చెప్పిన పిదప కర్మయోగమునందు కర్మఠంకు నాకర్మకు _పీరకమగు 

బుద్ధినే శ్రేష్టమని చెప్పుదురు గాని స్థిత పజ్జునివలె బుద్ధిని స్థిరముగ 

జేసికొని కర్మలను జేసితి నేని నీ కే విధమయిన పాపములు తగుల 

వనునదియు మ్మాతమే రెండవయ ధ్యాయమునం దుపపాదన చేయ: 

బడినది. ఇందుపైన నే విధమగు | ప్రశ్నలు బయలువెడలునో చూతము, 

గీతలలొని యుపపొదన కంతకును మూలమగు విషయము రెండవ 

యథ్యాయమునం దుండుటచే దాని విషయమై విపులముగ వివేచన 

చేయలుడెను, 

(4 కర్మయోగమార్గమునందు సై సైతము కర్మకంకె బుద్ధియే (శేష్ట 

నుయినది గనుక నేను నాయొక్క బుద్ధిని స్థిత పజ్జుని బుద్దిని వలెనే 

సమముగ నుండునట్లు చేసితి నేని చాలును; నన్ను యుద్ధమువంటి 

ఫోరకర్మల( జేయు మని యేల చెప్పుదువు” అని తృతీయాధ్యాయ 

ముయొక్క యారంభమునం దర్హును6 డడిగాను. ఏలన: కర్మకంకు 

బుద్ధి (శేష్టమని చెప్పుటచే “యుద్ధ మేల చేయవలయును? బుద్ధిని 
సమముగ్ నుండునట్లు చేసీ యుదాసీను(డుగ నేల కూర్చుండరాడు” 

అను 1పశ్నములకు "నిర్ణ యములు కాలేదు; గాన నటు లడిగాను. 

బుద్ధిని సమముగ నుంచుకొనియు, కర్మలను సన్న్యసించుట సాధ్యము 

కాకీపోదు; కాని సమబుద్ధి గలిగిన ,నురుము(డు సాంఖ్య మార్గమునందు 

వలె కర్మలను వదలుట స్ యాటంకము కలదు? అను |పశ్నకు 

భగవంతు. డీ [క్రింద 'చెప్ప(బోవునట్లు సమాధానము చెప్పెను. 

“ పూర్వమునందు నీకు సాంఖ్యము, యోగము నను రెండు నిష్టలు 

చెప్పితిని, నిజమే; కాని ఎవనికైనను కర్మలను బూర్తిగ వదలుట 
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యశక్యము. ఎంతదనుక వాండు దేహధారియై యుండునో యంత 

దనుక (పకృతి, స్వభావముగనే, యతనిచే, గర్మల; జేయించును; 

మజియును, [పకృ తియొక్క యా కర్మలు వదలిపోవు గనుక, నిం 

దియ న్మిగహముచేత బుద్ధిని స్థిరముగను, సమముగను జేసికొని, 

కేవల కర్మేందియముల తోడనే, నీయొక్క కర్త వ్యకర్మలను జేయు 

చుండుట యధిక (శేయస్కర మగును. కావున. గర్మలను చేయుము. 

కర్మలను చేయనినా(డు నీ కాహారము సైతము అభ్యపడదు (888; 

కర్మ లనునవి పరమేశ్వరునిచేతనే పుట్టింపంబడినవి; మనుజుండు కల్పిం 

చినవి కావు. (బహ్మదేవుండు సృష్టిని, (పజలను నిర్మించి యా సమ 

యమునందే “యజ్ఞ ములను” సృజించి యీ యజ్ఞ ములచేత మోరు 

మికు కావలసిన దానినెల్ల సంపాదించుకొనుండనో చె ప్పెను; మణి 

యు నీ యజ్ఞము, కర్మను జేయకుండ సిద్ధము కాదు గావున, యజ్ఞ 

మనయా గర్మయేె యగును. కావున మనుజోలును, గర్మయు నను 

నీ రెండును నొకసారియే యుత్సన్నము లయినవని చెప్పవలయును. 

కాని యీ కర్మలు కేవలయజ్ఞ ముకొజకే యయియుండుట చేతను, 

యజ్ఞములనునవి మనుజునకు కర ర్రవ్యము లగుటచేతను నీ కర్మఫల 

ములు మనుజునకు బంధకములుగావు, జ్ఞానియైన వానికి స్వీయము 

లగుకర వ్యము లేమియు నుండవు. మజియు లోకములో నతని కేమి 

యు (పతిబంధక ముండ దనుమాట సత్యమే; కాని యంతమా తముచే 

. కర్మలను చేయకూడదని సిద్ధము కాదు. కారణ మేమనః కర్మయే 
వారిని వదలిపోదు గాన, స్వార్థము కొజకు( గాకపోయినను, లోక 

సంగ హార్థమైనను నిష్మామబద్ధితోం జేయవలయునని యూహీం 

చుట యావశ్యక మగును (8. N19). ఈ విషయమును మనంబున 

నిడుకొనియే, జనకాదులగు పనులు పూర్వమందు కర్మలను జేసిరి. 

. నెను కర్మలను చేయుచునే. యున్నాను. ఇంతియ కాక లోకసంగ 

హమును జేయుటయే (అనయా: లోకులకు తన నడతబే మంచి యభి 
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[పాయమును గలుగంజేసి వారిని మంచితోవకు (దిప్పుటయే) 
జ్ఞానికి కర్త్వవ్యములలో నొక ముఖ్య కర్తవ్య మగును. మనుష్యుC 

డెంత జానము కలవా డైనను సతనికి [పకృతిసంబంధము బొత్తిగా 

వదలిపోదు; కావున కర్మలను నదలి"పె ట్టుట మిక్కిలి యసంభవము. 

_ కాన కర్తవ్యము లను నూహతో స్యధర్మానుసారముగ కర్మలను ' 

జేయుచు నావశ్యకమగు నేని యూ కర్మలయందే మృతి జెందుట 

(శేయస్కరము (8 80. శ్ అని యీ యధ్యాయమునందు భగ 

వంతు డుపదేశించెను. భగవంతుం డీ రితిగ (పకృతికి సర్వకర్మల 

యొక్కయు, శర్భృత్వము నిచ్చి యుండుటశే మనుష్యునియొక్క 

యిచ్చ యేమియు లేదు; గాన వాడు పాపము నెట్టు చెయుచున్నా 

డని యర్జునుం డడిగినప్పుడు కానుకోధాదివికారములు బలాత్కార 

ముగ మనస్సును |భష్టముగ( జేయుచున్న వి; కావుననే యిందియ 

ముల నిగహించి (ప్రతి మనుజుండును తన మనస్సును స్వాధీనములో 
నుంచుకొనవలయునని సమాధానము. జెప్పి యా యభ్యాయమును 

భగవంతుడు సమాప్తము చేసెను. స్థిత పజ్ఞునివ లె బుద్ధి సమమయి 

నను కర్మ యెవ్వరిని వదలి పెట్టదు. కావున స్వార్ధముకొలుకు కాక 

పోయినను లోకసం్యగహార్థమై. నిపూమబుద్ధిచే కర్మలనే చేయుచునే 

యుండవలసి వచ్చును గనుకను, శర్మయోగోవశ్యకత సిద్దమైన 

దనియు “సాకు సర్వకర్మల నర్చింపుము” (8. 80-81) అని భగవ 

ద్దీతలలో( జెప్పినట్లు పర మేశ్వరార్పణపూర్వకముగం గర్మలనుజేయుట 

యను భక్షి మార్గమునందున్న సిద్ధాంతమునకు సైత మి యభథ్యా 

యమునందే యారంభమైనదనియు నిందలి సారాంశము. 

అయినను. నీ వివేచనము మూడవ యభ్యాయమునందు 

పూర్ణము శాకపోవుటచే నాల్గవ య భ్యాయమునందును ఆ వివేచన 

మునే చేయుట నారంభించెను. ఇంత పర్యంతము చేయబడిన (పతి 

పాదనము కేవల మర్గునుని యుద్ధమునందు (బవర్శింప6 జేయుటకు 
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నవీనముగ రచింపబడి యుండెనేమో యను సంశయమును దీర్చు 

టకై నాల్గవ యధ్యాయారంభమునందు నీ కర్మయోగమునకు (అనం 

గాః భాగవత ధర్మములకు, లేక్క నారాయణీయ ధర్మములక్సు (కేతా 

యుగమునం దుండిన పరంపర చెప్పయుడినది. మొదట (అనగా: 

యుగారంభమునందు నేనే యీ కర్మయోగమును వివస్వంతునకుం 
జెప్పితిని, వివస్వానుండు మనువునకును, మను విక్ష్యాకువునకును 

జెప్పిరి; కాని మధ్య సంపదాయము విచ్చిన్న మయినందున నా 

యోగమును (కర్మయోగమార్లమును) నేనునీ కిప్పుడు మరలచెప్పినా 

నని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పగా నిప్పటివాండవగు నీవు వివస్వంతునికంకొ 

పూర్వ మెట్టుంటివని యర్జును( డడిగెను. అప్పుడు సాధుసంరక్షణమును 

దుష్టశిక్షణమును, ధర్మస్థాపనమును జేయుటశకై తా ననేకములగు 
నవతారముల నెత్తుదు నని యీ (పశ్నకు సమాధానము; జెప్పి యీ 

రీతిగ లోకసం[గహ కారకములగు కర్మలను నేను జేయుచున్నను 

నాకు వాని విషయమై నాసక్తి లేమిచే వాని పొపపుణ్యాదిఫలములు 
తగులవని కర్మయోగమును సమర్థించి యో సిద్ధాంతమును చెలిని 

కొనియే జనకాదులు పూర్వమున కర్మలను జేసిరి, నీవును నటులే 

చేయుమని యర్జునునకు భగవంతుడు మరల నుపదేళించెను. మూ. 

డవ యధ్యాయమున “యజ్ఞార్థమై చేసిన కర్మలు బంధకములు కా” 

వని మోమాంసకులు చెప్పిన సిద్దాంతమునే మరల చెప్పి, తిలలను 

తండులములను హోమము చేయుటయు, లేక్క పశువులను జంపు 
టయు ననునది యొక విధమగు యజ్ఞ మను మాట నిజమే; కాని 
యీ |దవ్యమయమగు యజ్ఞము కొద్ది తరగతిలోని దనియు, సంయ 

మాగ్నియందు కామము, |కోధము మొదలగు నిందియవృత్తులను 
హోమము సేయుట, లేక, 'న మమియని చెప్పీ సర్వకర్మలను బ్ర బ్రహ్మ 
మం దాహుతి6 జేయుట యను యజ్ఞము పై పె తరగతిలోని దనియు. 
యజ్ఞములను గుజించి విస్త ృతముగను, వ్యాపకముగను విమర్శించి. 

యో యజ్ఞ ముకొటకు ఫలాశను వదలి, కర్మలను చేయుచునేయుండ 
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యని తోయనో, వాం డొ మార్లమును స్వీకరింపవలయునని తోయచునే 

కాని, కర్మయోగమునే స్వీకరింపవలయు ననుటకు కారణ మేమియు 

లేదు. మనస్సులో నీ సంశయ ముండుటచేతనే, “సాంఖ్యము. 

యోగము నను రెండు నిష్టలను కలినిపోవునట్టు చెప్పక, యీ రెం 

డింటిలోను ,శేష్టమయినదేదియో నిశ్చయించి, దానినే యిప్పుడు 

చెప్పితి వేని యా రీతిగ నాచరించుటకు నాకు సులభమగు”నని పంచ 

మాధ్యాయముయొక్క యారంభమున నర్జును6 డడిగెను. మజియు 

రెండు మార్గములును నిిశ్మేయసకరములు (అనంగా; ఒకే రీతిని మోక్ష 

(పదములు అయినను వానిలో. గర్మయోగము గొప్పది. * కర్మ 

యోగో విశీష్యతే ” యని సృష్టముగ( జెప్పి యర్జునుని సందేహామును 

బోంగొ జ్టైను (9.2). ఈ సిద్ధాంతమునే దృఢముచేయు నిమిత్తమయి 

నన్న్యాసముచే లేక, సాంఖ్యనిష్టచే శే మోక్షము నిద్ధించుదున్నదో 

యా మోక్షమే కర్మ యోగముచే సైతము లభించుటయే కాక, కర్మ 

యోగమునం దావశ్యకమని చెప్పండిన నిష్కామబుద్ధి ప్రాప్తమయిన. 

గాని నన్న్యానము సిద్ధము కాదనియు, [1పాప్తమయిన పిదప యోగ 

మార్గముచే( గర్మలను చేయుచున్నను (బహ్మపొప్పి కాకపోదనియు 

భగవంతుడు మరల చెప్పెను, కావున సాంఖ్యము, యోగము నను 

నవి వేర్వేజైనవని వాదులాడిన నేమిలాభము? నడుచుట, సంభాషిం 

చుట్క చూచుట, వినుట, అఫఘాణిందుట మొదలగు వందలకొల:ది 

సంఖ్యగల కర్మలు, వదలివేతు మన్నను వదలకపోవుటచేం గర్మలను 

వదలిపెట్టుద మని నముకొనక, వానినే (బహార్పణబుద్ధితో. జేయుట 

యనునదియే నేర్చరితనమునకు లక్షణము. కావున తత్త్వజ్ఞాని నిష్ణామ 

బుద్ధితో, గర్మల( జేయుచు వానిమూలమున( దుదకు శాంతిని, మోక్ష 

మును బొందుచున్నా (డు. ఈశ్వరుండు నీతో. గర్మలను జేయుమనియు 

చెప్పుడు. ఇదియంతయు (పకృత్తియొక్క నాట్యము. మజీయు 

బంధన మను ధర్మము ,మనస్సుదే యయియుండుటచే సమబుద్ధిగల 

వాండు సేయు కర్మ లతనిని బాధింపవు. వే యేల? శునకము, 
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చండాలు(డు, (బాహ్మణుండు, గోవు, హాస్తియు ననువాని విషయ 

మయి సమమయిన దృష్టికలవా( డును, సర్వభూతాంతర్గత మగు 

నాతై్మక్యమును దెలిసికొని తనయొక్క వ్యవహారములను చేయ 
నారంభించినపా(డును నగ్గు వానికి కూర్చున్న చోటనే [బ్రహ్మనిర్వాణ 

రూపమగు మోక్షము లభించును. మోక్ష్మపాప్తి కొటకు మజి యొక 
చోటున శెక్కడికి పో నక్కటిలేదు, అతండు సదా ముక్తుండుగనే 
(యుండునని యా యధ్యాయమున తుదకు జెప్పంబడినది, 

అజివయ ధ్యాయమునం దీ విషయమే పతిపాదితమగుటచే( 

గర్మ యోగము సిద్ధమగుటకు, సంబంధిందు సమబుద్ధిని సంపాదించు 

కొను నుపోయము లేవియో చెప్పబడినవి, పథమళ్టోకము నందు 
గర్భఫలము నపేక్షింపక, కర్గ్శవ్యములని [పొప్తములగు కర్మలను 

చేయుచున్న వాడే సత్యమైన యోగి, సత్యమైన సన్న్యాసి యనియు, 

నగ్నిహో। తాది కర్మల వదలి స్వస్థముగ రూర్చున్నవాండు సన్న్యాసి 

కాండనియు, భగవంతుడు తన మతమును స్పష్టముగ( జెప్పి యనం 

తరమందు కర్మయోగమున బుద్దిని స్థిరము చేయుటకు నిందియ 

నిగహరూపములగు నే కర్మలు జేయవలసియుండునో యవీ. తాను 

స్వయముగనే చేయవలయు ననియు, నట్లు చేయనిచో, నా నేరము 
తనమిందనే యొరగుటకు సాధ్య పడుననియు, చెప్పి యాత్మ 

స్వాళం। త్యము వర్గింప(బడినది. మతీయు మొదట నిం|దియని|గహ 

రూపనుగు యోగము నెట్టు సౌధింపవలసినదియు నీ య ధ్యాయము 

నందు ముఖ్యముగ పాతంజలయోగదృష్టిచే | వర్ణింపయిడినది, 

అయినను యమ నియ మాసన [పొాణాయామాది సాధనములచే 

నిందియముల నిగ్రహించినను; అంతమా|తముచేం [బయోజనము 

లేదు గాన, పిదప నాతనియొక్క వృత్ని “ సర్వభూతస్థ మాత్మానం 

సర్వభూతాని చాత్మని” యనినటుల గాని, లేక “యో మాం 

పశ్యతి సర్వత సర్వం చ మయి పశ్యతి” (౮ 29, 88) యనిన 

కు గ్, ii-23 
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టులగాని సర్వభూతములయందు సమమైనది గావలయును. ఇట్టి 

యాత్రైక్యజ్ఞానముయొక్క  యావశ్యకతయు నీయ ధ్యాయము 

నందు వర్గింప(బడినది. ఇట్టి సమబుద్ధిరూపమగు యోగ మొక 

జన్మమునందు సాధ్యము గాకపోయినచో, మరుసటి జన్మమునందు 

సైతము మరల మొదటినుండియే యారంభము చేయవలసివచ్చును. , 

ముజియు నీ రీతిగ ఘటీయం। తమువలె నెప్పుడు నారంభమె యగు 
నేని యీ మార్గముచే మనుజునకు సద్గతి లభించుట 'కెప్పటికై న 

వీలున్నదా? యని యింతలో నర్జునునకు సందేహము కలిగెను, 

ఈ సంశయమును నివారించుటకై యోగమార్లమునం దేమియు 
వ్యర్థము కాదు. పూర్వజన్మమునందలి సంస్థారము నిలిచియుండును. 

గాన మరుసటి జన్మయందు వెనుకటికంకు నధికముగ నభ్యాస 

మగుననియు, |కమ్మకమముగ తుదకు సిద్ది లభించుననియు, చెప్పి 

యంతమునందు కర్మయోగ మో రీతిగ |శేష్టమును, (కమముగ 
సుసాధ్యము నగుటచే, ఫలాశతో కర్మలను చేయుట, తపస్సును 

చేయుట, యజ్ఞానముచే కర్మసన్న్యాసమును గైకొనుటయు నను 

నీమార్గముల నన్నింటిని వదలి నీవు యోగివి (అనలా : నిష్కామ 
_ శర్మయోగము నాచరించువాండవు కమ్మని యీ యధభ్యాయము 

యొక్క తుద నర్జునునకు మరల న్పష్టముగను, నిశ్చయముగను 

భగవంతుడు వక్కాణించెను, 

కర్మయోగము యొక్ల. వివేచన మో మొదటియాజ ధ్యాయము 

లందును. సమాప మయిన దనియు, దీని పిమ్మట జ్ఞానమును భక్షియు 

నను నీ రెండు నిష్టలును . *స్వతంతములే ? (అనగా: పరస్పరనిర 

"పేక్రములు, లేక, కర్మయోగమునకు సదృశములైనవి, కర్మయోగ 

మునకంకు వేజైనవి) అనియు, దానికి [పతినిధిగ వికల్పము లను 

నూహతో. నాచరించుటకు యోగ్యములైనవి కావని భగవంతుండు 

సెప్పెననియు, వీనిలో నేడవ యధ్యాయము మొదలు పం(డెండవ 
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యధ్యాయము పర్యంతము భక్తియు, పిదప శేషించిన యాజ ధ్యా 
యములందును జ్ఞానమును చెప్పుబడియుండుటచే పదునెనిమిది. 
యభ్యాయముల' నీ రీతిగ విభజించితి మేని, కర్మయు, భక్తియు; 
జ్ఞానము నను వీనిలో నోొక్కొకదాని వంతునకు అజాఅధ్యాయ 

ములు వచ్చుటచే నీ మూండును గీతలయందు సమానములుగనే 
యున్నవనియు ననేకు లందురు; కాని యీ మతము మంచిది 

కాదు. “ సాంఖ్యనిష్టానుసారముగ యుద్ధమును వదలుదునా? లేక, 
యుద్ధముయొక్క ఘ రోర పరిళామ మెదుట' గన్పట్టినను యుద్ధమునే 

చేయుదునా?! యనియు, చేయవలసి వచ్చునేని, యా పోపము 

నెట్టు పోంగొట్టుకొందు ననియు నర్జునునకు గొప్ప సంశయము 

గలిగెను, జ్ఞానముచేతను, కర్మచేతను మోక్షము లభించును. నీ 

కిష్టమైనచో భక్తి యను మూండవ నిష్ట సైతము మోక్షసాధన మగు 
నను నిశ్చితమైన సమాధానముచే నర్జునుని సంశయము నివారింప 

బడదన్సి పంచమాధ్యాయారంభమునం దున్న శ్లోఠమును బట్టి స్పష్ట 

మగును. ఇంతియ కాక యర్జును( డొక నిర ర్హయాత్మక మయిన 

మార్గమును విచారించుచున్న ప్పుడు, సర్వజ్ఞు(డును, చతురుడు నగు 

శ్రీకృష్ణుం డా ముఖ్యవిషయమును వదలి, మూడు స్వతం్యతములును 

వికల్పాత్మకములు నై నెన మార్గములను జూపించెనని చెప్పుటయు 

స్యాయవిరుద్ధము, నిజముగ? “జూచినను గీతయందు * సన్న్యానము' 
“ గర్మయోగము' నను నీ రెండు నిష్టలే విచారింపంబడి (A. 5.1), 

వానిలో “కర్మయోగమే' యధిక (శ్రేయస్కర మని స్పష్టముగ 

సిద్ధాంతము చేయబడినది గీ, రడ. భ క్రియను మూండవ స్వతర్యత 

నిష్ట యెక్కడను చెప్పబడలేదు. అనయా: జ్ఞానమును, కర్మయు, 

భ క్తియు నను మూడును స్వతం[తములైన నిష్ట లను కల్చనయు 

సాంపదాయికటీశాకారులు కల్పించినదే యని తాత్పర్యము, గీతల 

యందు కేవల మోక్షోపాయములే విచారింవ(బడిన వనియు వారి 

మతము; గాన ని మూడు నిష్టలను, వారు భాగవతమునుండి 
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(గ్రహించియుందురు (భాగ, lt. 20. 6); కాని భాగవతపురాణము 

యొక్కయు, భగవద్దీతయొక్క యు, తాత్సర్య మొకటి కాదను విష 

యము నీ టీకాకారు లెజుంగరు. కేవలకర్మచే మోక్షము లభింపదు 

_ మోక్షముకొజికు జ్ఞానము కావలయు నను సిద్ధాంతమును భాగవత 

కారులును నొప్పుకొందురు; కాసి జ్ఞానము, వైష్కర్మ్యము ననునవి 

మోక్ష|పదములయినను, ఈ రెండును (అనంా : గీతలయందున్న 

నిప్కామకర్మయోగము) భక్తి లేకుండ శోభింపవు_. “నైష్కర్మ్య 

మప్యచ్యుత భావవర్ణితం న శోభతే జాన మలం నిరంజనమ్ ”_ అని 

భాగవతపురాణము చెప్పుచున్నది (భాగ, 12.122 మణియు 1కి. 

12). దీనింబట్టి విచారించితిమేని భాగవతకారులు భక్షి యనునదియే 

నిజమగు నిష స్ట (అనయా: కడపటిది యగు మోక్ష్మ్యపదమగుస్థిత్ర యని 

యంగీకరింతు రని స్పష్ట మగుచున్నది. భగవద్భక్తు లీశ్వరార్పణ 

బుద్ధితో గర్మలం జేయ నక్కజలేదని కాని), చేయవలయునని కాని 

భాగవతము చెప్పదు. “*నిష్కూమకర్మను జేయవలయునా ? అక్కల 

లేదా? యనునది యంతయు భ క్రియోగములోనిదే (భాగ, లి 

.29.7-19): భక్తి లేకపోయిన యెడల కర్మయోగమంతయు తిరిగి 

సంసారమునందు (అనంగా: జనన సురణ (పవాహమునందు( 

బడకేయునదియే యగు నని (భాగ, 15. 84, శ్ భాగవతము చెప్పు 

చున్నది. భాగవతకారులకటాక్ష మంతయు భక్తిమోందనే యుండుటచే 

వారు. నిష్కామకర్మ యోగమును భక్తియోగములో. గలిపి, 
భక్తి యనునదియే యొక సత్యమైననిష్ట యని |పతిపాదించిరని 
యిందలి ' సారాంశము? కాని, భక్తి యనునదియే గితలయందు 

ముఖ్యముగ ,పతిపాద్యమయిన విషయములలోనిది గాదు గనుక, 
భాగవతమునం దున్న సై సిద్ధాంతము, లేక, పరిభాషగితలలో 6 

జేర్చుటయనునది, మట్టి తా(టను రావిచెట్టున కతికించినటులుండును. 

వరమేశ్వరజ్ఞా నము లేని యే యితర సాధనముచేతను మోక్ష్మపాప్పి 
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కామిచే నీ జ్ఞానసంపాదనకు భక్తి సులభమగు మార్గముగ నున్నది 
యని చెప్పుట గీతలకు నిష్టమే! కాని యీ మార్గమే ముఖ్యమైనదని 

పట్టుపట్టక మోక్షపాప్పికి నావశ్యకమగు జ్ఞానమును గుణించి యెవరి 

శే మార్గము సులభముగ గాన్సించునో యా మార్గముచేత వారు 

దానిని సంపాదించుకొస వలయునని గీత చెప్పును; గాన తుదకు 
(అనలా; జ్ఞాన్నపాప్యృనంతరమును కర్మలను చేయవలయునా? 

అ క్ర ణియుండదా? యనునదియే గీతలయందున్న ముఖ్యవిషయము. 

జీవన్నుక్తుండు శరీర మున్నంతకాలమును కర్మలను చేయవలయునా? 

వదలివేయవలయునా? యను విషయము మొదలుకొనియే భగవద్దిత 

లారంభింప బడియున్నవి; గాన, వీనిలో మొదటిమార్లమునకు భాగ 

వతకారుల యభి|పాయానుసారముగ, భక్తి యోగమని "పేరు పెట్ట 

తేదు, ఈశ్వరా ర్పణబుద్దితోం గర్మలను చేయుట కే “కర్మయోగి 

మనియు, “కర్మనిష్టాయనియు; జ్ఞానము గలిగిన పిదప కర్మలను వద 

టకు * సాంఖ్యము" తేక, 'జ్ఞుననిష్ట' యనియు, నారాయణీయ 

ధర్మములయందున్న (పాచీననామము లే గితలలో స్థిరముగ నునుషం 

బడినవి, గీతలలోనున్న యీ పరిభాషను స్వీకరించివిచారించితి మేని, 

భక్తి యనునది జ్ఞానము, కర్మయు ననువానితో సమానమైన మూ(డవ 

స్వతం| తనిష్ట యగుట "ఇప్పుడును పిలులేదని తోయను. కారణమేమి 

యన? * కర్మలను శేయుటి _ 'చేయకపోవుట”* అనయా; వదలుట 

(యోగము, సాంఖ్యము ) అను నీయస్తి నొస్తి రూపములయిన రెండు 

పక్షములు తప్ప కర్మవిషయమైన మూడవ పక్ష మెప్పుడు నుండదు. 

కావున భక్తునియొక్క నిష్ట యేది యని గితానుసారముగ నిశ్చయిం 

పవలసి పచ్చె నేని, వీండు భక్తు( డన్నంతమా|తము చేతనే దానిని 

నిర యింపక యతడు కర్మలను జేయుచున్నాండా? లేదా? యని 

విహారింపవలయును. భక్తి యనునది పరమేశ్వర పాప్పికి నెక సాధ 

నము. సాధన మను నర్ధముసందు భక్తి నే “యోగి మని చెప్పుటకు 

సాథ్యమయినను(గీ. 14.26) అది కడపటి “నిష్ట్రాయగుటకు సాధ్యము 
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కాదు. భక్తి చే( బరమేశ్వరజ్ఞానము కలిగిన పిదప కర్మలను జేసె నేనీ 

కర్శనిష్టుః డనియు, చేయకపోయెనేని సాంఖ్యనిష్టుండనియు చెప్పవల 

యును. వీనిలో. గర్మచేయుట యను నిష్ట యధిక |శేయస్కరమని 

భగవంతుడు తన యభిపాయమును పంచమాధ్యాయమునందు 

స్పష్టముగం జెప్పినా(డు; కాని “కర్మలను జేయుట పరమేశ్వరజ్ఞానము 

కలుగుటకు _పతిబంధక మగును; మణీయు పరమేశ్వరజ్ఞానము 

లేనిచో మోక్షము లేదు” అని కర్మయోగము మోొంద సన్నా్యసమార్లీ 

యులయొక్క యొకానొక యాక్షేపణ కలదు. ఈ యాశ్షేపము 

నిజమయినది కాదు, సన్న్యాసమార్గముచే, నే మోక్షము లభించు 

చున్నదో యదియే కర్మయోగమార్షముచే సైతము లభించును (A. 

ఫర్ అని పంచమా ధ్యాయమునందు సామాన్యముగ( జెప్పయడినది; 

కాని యీ సామాన్య సిద్ధాంతము నప్పుడు వివులముగ( జెప్పనందున 

నపూర్ణముగ నున్న నీ మహత్తరమయిన విషయము(అనయగా: కర్మ 
లను జేయుటచేతనే తుదకు పరమేశ్వరజ్ఞానము గలిగి మోక్షమెట్లు 
లభించు ననియు నిప్పుడు భగవంతుడు సవిస్తరముగ నిరూపించు 

చున్నాడు. ఈ హేతువుచేతనే యేడవయధ్యాయ |పారంభము 

నందు, భక్తి యను స్వతంతనిష్టను నికు. జెప్పుదు నని చెప్పక- 

మ య్యాసర్త మనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః౭, 

అసంశయం సమ్మగం మాం యథా జ్ఞాస్యసి త చ్భృణు. 

(గీ. 11) 

_ మీ పార్టుండా ! నాయందు చిత్తము నుంచియు, నన్నాాశయిం 

చియు, యోగమును (అనయా: కర్మయోగమును) అచరింతు వేని 

యే విధముగ నాయొక్క నిన్సంశయమగు పూర్ణజ్ఞానము కలుగునో 
దానిని (నీకు చెప్పుచున్నాను) వినుము. వీనిలో మొదటిది అనంగాం 
వైనం జెప్పంబడిన “ మయ్యాసక్త మనాలి వంటి శ్లోకమునం దున్న 

“యోగం యుంజన్ *' (అనలా; కర్మయోగము “నాచరించుచున్న 
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'వా(డ్రై) యను పదములు మిక్కిలి మహత్త్వము గలవి; కాని దాని నే 

టీకాకారులును బాగుగ గమనించినట్లు తోంపదు. యోగ మనంగా; 

మెదటి యాజభ్యాయములలో వర్ణింపంబడ్న కర్మయోగము. కర్మ 

యోగము నాచరించుచుండ.గా, నే [పకారముగ భగవంతునియొక్క 

పూర్ణజ్ఞానము కలుగునో యా విధిని చెప్పుటకు నిప్పుడు (అనయా: 

ఏడవయ ధ్యాయము మొదలుకొని ఆరంభింప6 బడీనదని, యోశ్టోకా 

రము. అనయా: మొదటి య ధ్యాయములకును, పిదప నుండు నధ్యా 

యములకును, ఈ విషయసందర్భమున సంబంధమేమియో తెలుపుట 

కయి యీ శ్లోక మేడవయ ధ్యాయారంభమున ముఖ్యముగ [వాయ 

బడినది. కావున నీ శ్లోకమును గమనింపక “అఅవయ ధ్యాయము 

తర్వాత భక్రి నిష్ట స్వతంతరీతితో వర్ణింపంబడిన దని” చెప్పుట కేవల 

మన్యాయ్యము. వే యేల? ఇక్లైవరును నర్థము చేయ6 గూడదను 

నూహతోడనే “యోగం యుంజన్"” అను పదము లీ శ్లోకమునందు 

ముఖ్యముగ [వాయ (బడినవని చెప్పినను చెప్పవచ్చును, గీతలయం 

దున్న తొలి యెదధ్యాయములందును కర్మల యావశ్యకతను నిరూ 

పించి సాంఖ్యమార్గముకం'టె కర్మయోగము సిద్ధాంతీకరింపంబడినది. 
మజియు పిదప నాజవయ ధ్యాయమునందు. గర్మయోగమున కావ 

శ్యకమగు నిం|దియని/గహము సంపాదించుటకు పాతంజలయోగము 

నందున్న సాధనములు వర్డి ౦పంబడినవి; కాని యింతమా[తముచే కర్మ 

యోగము పూర్ణముగ వర్ణి ంపబడలేదు. ఇం[దియన్మిగహ మనంగా : 

కర్మే్య్యదియములయొక్క యొకవిధమగు నభ్యాసము. ఈ య భ్యాస 

ముజే నిందియములు తమ స్వాధీనములోనికి వచ్చునను మాట 

సత్యమే; కాని మనుజుని వాసన దుష్ట మగునేని యింద్రియములను 

స్వాధీనములో నుంచుకొని యుపయోగములేదు. కారణ మేమియనః 

వాసన దుష్టమయినచో నిర్మదియని్మిగహ రూపమయిన యీ సిద్ధిచే 

జారణమారణోచ్చాటనాది దుష్మ్కృత్యముల ననేకులు. చేయుదురు. 
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కావున నిం|దియన్ని గహముతో పాటుగనే వాననయును “సర్వభూ 

తస్థ మాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మసి” యన్నట్లు శుద్ధము కావల 
యును (A. 6.49) అని యాజవయ ధ్యాయమునందే చెప్పబడినది. 

మణియు వాసనయొక్క యీ శుద్ధి (బహ్మాతైక్యరూప మగు పరమే 

శ్వరునియొక్క శుద్ధస్వరూపమును తెలిసికొనినం గాని లభ్యము కాదు. 

కర్మయోగమున కావశ్యకమగు నిందియనిగహము సంపొదించు 

కొన్నను “రసము” (అనయా: విషయముల యందలి రుచి) లోపల 

నళింపదని యిందలి తాత్పర్యము. ఈ రసము, లేక్క విషయవాసన 

నళించుటకు పరమేశ్వరునియొక్క పూర్ణజ్ఞానమే కావలసివచ్చునని 

గీతలయందలి, ద్వితీయాధ్యాయమునందే చెప్పబడినది (గీ. 2.59). 

కావున నీ పరమేశ్వరునియొక్క జ్ఞానము కర్మయోగము నాచరించు 
చుండ(గనే యే విధిజేం గలుగునో యా విధినే భగవంతుం డేడవ 
యధ్యాయము ముదలుకొని చెప్పుచున్నా (డు. “కర్మయోగము 
నాచరించుచున్నను” అను పదములవల్ల కర్మయోగము నాచరించు 

చునే యీ జ్ఞానమును సంపాదించుకొనవలయు ననియు దానికొజ 
కు గర్మలను వదల నక్కజ లేదనియు సిద్ధ మగును; మజీయు 
నీ కారణమున కర్మయోగముయొక్క స్థానమునందు వికల్పముగ 

భక్తియు, జ్ఞానము నను నీ రెండు స్వతం్యతమార్గములు నున్నవని 
యేడవయధ్యాయము మొదలుకొని చెప్పండినదని చెప్పుట నిర్మూల 
మగును. గీతలయందున్న కర్మయోగము, భాగవతధర్మములలో 
నుండియే తీసుకొనణుడుటచే కర్మయోగమునందున్న జ్ఞాన|పాప్తి 
యొక్క విధుల జెప్పుట యనంగనే, భాగవతధర్మములలో నున్న, 
తేక, నారాయణీయములగు ధర్యములందున్న విధుల వర్ణనయే. 
మటియు నీ యభిప్రాయము చేతనే “పవృత్రి పరములగు సోరాయ 
ణీయధర్మములు వానియందున్న విధులతో కూడ భగవద్గీతలయందు 
వర్ణింపబడినవి ౫ అని వైశంపాయనులవారు జనమేజయునకు శాంతి 
పర్వముయొక్క తుదను చెప్పినారు (మొదటి [పకరణారంభమున 
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(వాయంబడిన శ్లోకమును చూడు, వైశంపాయనుడు చెప్పినతీరున 
డదీనియందే సన్నాసమార్లమునం దున్న విధులకును నంతర్భావ 
మగును, కారణ మేమియన ! కర్మల చేయుటయు, వదలుటయు నను 
నీ రెండు మార్గములందును భేద మున్నను రెండు పక్షములకును నం 
బంధించు జానవిజ్ఞానము లొకటియే యగుటశే జ్ఞానము సంపాదించు 

టకు రెండు మార్గ్షములయందున్న విధియు నొకటియే యగును. 
అయినను * కర్మయోగము నాచరించుచున్న వా6 డగుచు అను 

(పత్యక్షమగు పదములను పై శ్రోకమున6 |బయోగించినందుననే గీతల 
యందున్న యేడవ యధ్యాయము నను, పిమ్మట నున్న యధ్యా 

యముల యందుండు జాన విజ్ఞానములయొక్క నిరూపణము ముఖ్య 

ముగం గర్మయోగ పరివూర్మికొణ'కే చేయబడినది. సన్న్యాసమార్గపు 
విధు లీ రెండు మతములయందును నుపయోగించునవి గాన నా 
యధభ్యాయముల యందు చెప్పబడినవి, కర్మయోగమును. వదలి 

కేవల సన్న్యాసనిష్టను సమర్థించు నిమిత్తమయి యీ జ్ఞానవిజ్ఞాన 

ములు చెప్పబడ లేదని స్పష్టముగ సిద్ధ మగుచున్నది. సాంఖ్యమారీ 

యులు జ్ఞానము గొప్పే దనినను, కర్మ గాని భక్తి గాని యట్టిదని 
యొప్పుకొనరు. 'మజియు గీతలయందు భగవంతుండు భక్షి సుల 
భము, [పధానము నని చెప్పుటయే కాక యధ్యాత్మజానమును, భక్తిని 
చెప్పుచు, నాయా స్థలము లయందు “నీవ్బ కర్మను (అనగా: యుద్ధ 

మును) చేయుము” అని యర్జునున కుపదేశించె ను(గీ. 8.7:11.88; 
16.24; 16.6), కావున గితలయందున్న యేడవ యధ్యాయముం 

దును, పిమ్మటి యధ్యాయములయందును జేయంబడిన జ్ఞానవిజ్ఞాన 

ములయొక్క నిరూపణము వెనుకటి యాజధ్యాయములలో6 జెప్ప 

బడిన కర్మయోగముయొక్క పరిపూర్శ్యర్థమును సమర్థనార్థమును 
చెప్పంబడినవి. కేవల సాంఖ్యనిష్టయొక్క గాని, కేవల భక్తి యొక్క 

గాని స్వతం తమగు సమర్థన మిచ్చో వివక్షితము గాదని సిద్ధాంతము 
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చేయవలనీ వచ్చును. సుశియు నిట్లు సిద్ధాంతము చేసిన పిదప, 

కర్మ, భక్తి, జానము నను మూడును గితలయందలి న్వతం తమయిన 

భాగములు కాకపోవుటయే కాక “తత్త్వమసి” యను మహావాక్య 

మునందు మూండే పదము లుండుటచే గీతలయొక్క యధ్యాయ 

ములు పదునెనిమిది యున్నవి. * మూ(డాటులు పదునెనిమిది” యను 

లెక్కుచే అతా అధ్యాయము లొకటిగ నుండునట్లు గీతలను మూండు 

సమానభాగములు చేసి మొదటి యాజధ్యాయములందు “త్వం” 

పదముయొక్కయు, రెండవ యాజింటియందు “తత్? పదముయొ 
క్కుయు, మూండవ. యాతశ్రింటియందు అసి” పదముయొక్కయు 

వివేచన చేయంబడినదని చెప్పునట్టి మతము సైతము శుద్ధకాల్పనిక 

మయినదని యిప్పుడు స్పష్ట మగుచున్నది. కారణ మేమియన. గీత 

యం దంతటను కేవల (బహ్మజ్జానమే (పతిపాద్యముగ నున్నది. 

మజియు “తత్త్వమసి” యను మహావాక్యముయొక్క వివరణము 
కంకు నధికముగ గీతలయం దేమియు లేదను నేకదేశీయపక్ష మీప్పు 
డుండనే యుండ దను విషయమును సైత మిక్సు గుర్తుంచుకొన వల 

యును. 

భగ వద్గితయందు భక్తి జ్ఞానములయొక్క వివేచన మెందుకు 

చెప్పంబడినదియు నీ తీరున నొకసారి విచారించి పిదప నేడు మొదలు 

కొని పదునేడవయ ధ్యాయము యొక్క సమాప్తిపర్యంతము, పదు 

నొకండధ్యాయములయొక్కయు విషయము సహజముగం దెలియు 

టకు యోగ్యముగ నున్నది. ఏ పరమేశ్వరస్వరూపము యొక్క 

జ్ఞానముచే, బుద్ధి రసవర్ణముగను, సమముగ నుండునో యా పరమే 

శ్వర స్వరూపమును విచారించుట యొకప్పుడు క్షరాక్షరదృష్షిచేతను, 

నొకప్పుడు క్నేతశకే|తజ్జదృష్టిచేతను, చేయవలసి  యుండుటచే, 

దానివలన నేది పిండమందు కలదో, యదే (బహ్మాండమందు కలదని 

తుదకు చేసిన సిద్ధాంతమును వెనుక యాజవ (పకరణమునందు చెప్పి 
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యున్నాను. ఆ విషయమే యిప్పుడు గీతలలో( జెప్పంబడినది; కాని 
పరమేశ్వరస్వరూపము నీ రీతిగ విచారించుట కారంభింతు మేని యది 
యొకప్పుడు వ్యక్తమును (ఇంద్రియగోచరము) మణీయు నొకప్పుం 
డవ్యక్తము నగునని స్పష్టమగుచున్నది; కాని యీ రెండు స్వరూపము 

లలోను శేష్టమైన దేది? అ శేష్టస్వరూపము నుండి కనిష్ట స్వరూప 
మెట్టుత్చన్న మాయె? నను నదియే మొదలుగా. గల యనేక (పశ్న 

ములయొక్కయు విచార మో నిరూపణయందు చేయవలనసివచ్చును. 

అట్లే పరమేశ్వరుని యొక్క పూర్ణజ్ఞానము గలిగి బుద్ధి స్థిరమును, 

సమమును, నాత్మనిష్టము నగుటకు. బరమేశ్వరునియొక్క యవ్య 

కోపాసనయా? లేక, వ్యకోపాసనయా చేయుట మంచిది? యను 

విషయము సైత మివుడు నిర్ణయింపవలసివచ్చును. ఈ విషయము 

నంతను [పమాణవురస్సరముగ చెప్పుటకు పదునొకండ ధ్యాయములు 

పట్టుట యొక యాశ్చర్యము కాదు. ఇటు లనుటచే గీతలయందు 
భ క్రిజ్ఞానములకు బొత్తిగ వివేచన లేదని నా యభ్మిపాయము కాదు. 

ఇంక నేమన: కర్మయు, భక్తియు, జ్ఞానము నను నీ మూండు విష 

యములు, లేక, నిష్టలు, స్వతం|తములని, అనగా తుల్యబలములని 

కల్పించి గితలలోని పదునెనిమిదియ ధ్యాయములను నన్నదమ్ములకు 
వలె నీ మూండింటికే సమానముగ భాగించుట యుకము కాదనియు, 

జ్ఞానమూలకము, భ క్షి పధానము నగు కర్మయోగమను నొక నిష్టయే 
గీతలలో నన్ని యధ్యాయముల యందును, [పతిపాద్యముగనున్న 

దనియు, భగవద్గీతయందు చెప్పబడిన సాంఖ్యనిష్ట జ్ఞానవిజ్ఞాన 
ములు, లేక, భక్షి యనువాని నిరూపణ మొక కర్మయోగనిష్టయొక్క 

పూ ర్తికొజకే యనుబంధముగ చేయ. బడినది గాని (పత్యేక మా 

" విషయ |పతిపాదనమునకు( గాదనియు నా యభ్మిపాయము. ఇపు 
డీ సిద్ధాంతానుసారముగ కర్మయోగము యొక్క పూర్తి సమర్గనల 

కొఅక్ం జెప్పంబడిన జానవిజ్ఞానము లకు నధ్యాయ సంగతి యేట్లు 

విభబింపంబడినదో చూతము. 



864 గీతారహస్యము 

.వీడవయ ధ్యాయమునందు క్షరాక్షరసృష్టియొక్క, (అనయగా.: 
(బ్రహ్మాండముయొక్క) విచారము నారంభించి యీ సృష్టియంతయు 

'పురుషుడును (పకృతియు.. నా యొక్క పరాపరము లయిన 

స్వరూపము లనియు, నీ మాయకంశె పరమందున్న యవ్యక్త 

స్వరూపమును తెలిసికొని నన్ను సేవించు వారియొక్క బుద్ది సమ 

మగుటచే, వారికి నేను సద్గతి నిచ్చుచున్నా ననియు నవ్య శ్రము 

యొక్క, లేక, యక్షర పర బహ్మముయొక్క జ్ఞ జానమును, మొదట 

భగవంతుండు చెప్పి “ సకలదేవతలును, సకలభూతములును, సకల 

- యజ్ఞ ములును, సకలకర్మలును, సకలమగు నధ్యాత్మమును, నేనె 

యయి యున్నాను. నేను తప్ప ఈ జగత్తునం దేదియు లే” దని 
తన స్వరూపమును వర్ణించెను. అనంతరమునందు ఎనిమిదియవ 

యధ్యాయములో నారంభమునందు “అధ్యాత్మము, అధియ జ్ఞైము, 

అధిదైవము, అధిభూతము నన నేమి యర్లమో తనకు. జెప్పుమని 
యర్జును( డడుగ నీ శబ్బములయొక్క యర్థమును చెప్పి భగవంతు. 

డిట్లు నాస్వరూపమును ఎతెలినికొనినవారీని నేను మవ నని చెప్పెను, 

మటియు “ సర్వజగత్తునందును, అవినాళి, లేకు యక్షరమగు తత్త్వ 

మేది? సర్వజగత్తునకు సంహార మెప్పు డెట్టగును? పరమేశ్వర 
స్వరూపమును దెలిసికొనిన పిదప, పురుషులకు నే గతి పొప్త 
మగును?” అను విషయములు సంశ్షేపముగ వివేచింపంబడినవి, 

తొమ్మిదవ యధ్యాయమునను నా విషయమునే (పతిపాటించుచు 
“నలుగడల నీ రీతి నిండియున్న యవ్యక్తుండగు పరమేశ్వరునియొక్క 

వ్యక్త స్వరూపమును భ క్షిచే తెలినికొని యనన్యభావముతో నతని 

శరణు చొచ్చుటయే (బహ్మ్మపాప్తి పికి (పత్యక్షముగ( గన్పట్టు సులభ 

మార్గము, లేక, రాజమార్ల మగును. మజీయు దీనినే రాజవిద్యయని 

కాని) లేక రాజగువ్యామని కాని చెప్పుదు” రని చెప్పంుడినది. 

భగవంతుం డీ మూ(డధ్యాయములందును, జ్ఞానవంతు(డును, భక్తి 
యుక్తు(డు నైన పురుషుడు కర్మలను చేయుచునే యుండవలయు 
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నని కర్మమార్గము యొక్క [పథాన సీద్ధాంతమును నడుమ నడును 
సూచించుచునే యుండెను. “తస్మా త్సర్వేషు కాలేషు మా మను 
స్మర యుద్ధ్య చ్ కనుక సర్వసమయములయందు నన్ను స్మరిం 

చుము, యుద్ధము చేయుము (శి. 7) అని యెనిమిదియవ యభ్యాయ 

ముస చెప్పంబడినది “సర్వకర్మల నా కర్పణము చేయుటచే కర్మల 

యొక్క శుభాశుభములగు ఫలములనుండి నీవు ముక్తుండవగుదువు* 

అని తొమ్మిదియవ యధ్యాయమునందు (8. 27,28) చెప్పంబడినది. 

సర్వజగత్తును నా వలననే పుట్టినది. నా స్వరూపమే యదియు నై 

యున్నది” అని, వూర్వమునందు చెప్పబడిన దశమా ధ్యాయము 

నందు జగత్తునందలి (పతి శేష్టవస్తువును నాయొక్క విభూతియే యై 

యున్నదని. యనేకోదాహరణము లచే నర్జునునకు బోధించిన పిదప 

నర్జునుని |ప్రార్థనవలన పదునొకండవయ ధ్యాయమునందు తన విశ్వ 
రూపమును |పత్యక్షముగం జూపించి పరమేశ్యరుండ నగు నేనే నలుగ 

డల వ్యాపించియున్నానను విషయముయొక్క సత్యత భగవంతునిచే 

నర్జునుని యనుభవమునకు+ గైకొని రాం బడెను. కాని యీ తీరున 

విశ్వరూపమును జూపించి సర్వకర్మలను జేయువా(డను నేనే యయి 

యున్నానని యర్జునునకు నమ్మకము గలిగించిన వెంటనే “సత్య 

మగు కోరను నేను. నీవు నిమిత్తమాాతముగ నున్నావు. కావున నిస్సం 
'దేహు(డవై యుద్ధమును జేయు” మని భగవంతుడు చెప్పినాండు 

(A. lH. 88): సర్వజగత్తునందును.. నొక(డే పరమేశ్వరు. డున్నా(డని 

యిట్టు సిద్దమయినను, “నే నవ్యక్ష ముగ నున్నను నన్ను మూర్జులు 

వ్యక్త ముగ దెలిసికొనుచున్నారు (7 24). “యదక్షరం వేదవిదో 

వదంతి”_ ఎవరిని వేదవేత్త లక్షరుండని చేప్పుచున్నారో అవ్యక్తమునే 

యక్షర మని చెప్పుచున్నారు (ర. 21) “నాయొక్క నిజమగు స్వరూప 

మును దెలిసికొనక, నేను మనుష్యరూపధారి నని మూఢు లనుకొను 
చున్నారు” (8. 11, “విద్యలలో నధ్యాత్మవిద్య (శీష్టము 99 (20. 82) 

అనియు, “త్వ మక్షరం సదసత్సరం యత్” (11, 87) అని యర్జు 
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నుండు. సెప్పిన రీతిగను, పతి స్థ*మునను పరమేశ్వరునియొక్క 

యవ్యక్ష స్వరూపమే ముఖ్యమని వర్గి ంప(బడి యుండుటచే వ్యక్తపర 

మేశ్వరోపాసన చేయవలయునా? లేక, యవ్యక్తోపాసన చేయనల 

యునా? యను విషయము పం|డెండవయ ధ్యాయముయొక్క యా 

రంభమున నర్జును( డడిగెను. అప్పుడు భగవంతుడు తొమ్మిదవయ 

ధ్యాయమునందు వరి ంపబడిన వ్యక స్వరూ పము యొక. యుపాసన 

సులభ మని తన మతమును చెప్పి రెండవ యధ్యాయమునందు స్థ సిత 

(పేజ్జుని వర్ణి ంచినటులే పరమ భగవద్భక్తులయొక్క సి నితిని సైతము 

వర్జించి య యధ్యాయమును సమాప్తము చేసినాడు. 

కర్మ, భక్తి, జ్ఞానము నని గీతలను మూ(డు న్వతంతములై న 

భాగములుగం జేయుటకు సాధ్యము గాకపోయినను నేడవయ ధ్యా 

యము మొదలుకొని యారంభింపయణుడిన జ్ఞానవిజ్ఞానములను, భక్తి 

యనియు, జ్ఞాన మనియు రెండు విధములుగ స్వభావముగనే విభా 

గింప వచ్చునని యనేకులయుక్క యభిప్రాయము. కావున రెండవ 

షడధ్యాయి, భీకి పరమై యున్నదని వారు చెప్పుదురు; కాని కొం 

చెము విచారించిన యెడల నీ మతముకూడ సత్యమయినది కాదని 

యెవరికై నను దోంచకమానదు. కారణ మేమి యన: వీడవ యధ్యా 
యముయొక్క యారంభము క్షరాక్షరస సృష్టియొక్క జ్ఞ జ్ఞానవిజ్ఞానముల 

తోనే చేయంబడినది; కాని భక్తితో. జేయంబడ లేదు. “నటీ యు భక్తి 

యొక్క వర్ణ నము పం్యడెండవ యధ్యాయమునందు సమాప్త మయి 

నదని చెప్పవలసి వచ్చెనేని తర్వాత (పత్యథధ్యాయములోను, 'ప్రతిస్థల 

మునను నా స్వరూపము బుద్ధికి గోచరము కానివారు (శద్ధతో ఆషత్ర 

రుల వచనముల విశ్వసించి నేన్ను ధ్యానింపవలయును? (గీ. 18, జర్. 

“ఎవడు నాయం దవ్యభిచరితమగు భక్తిని చేయుచున్నా (డో వాడే 

(బహ్మభూతు. డగును” (14. జర్. “పురుపోత్త్ర మరూపమును దెలిసి 

కొనినవాండు నాయొక్క భక్తినే చేయుచున్నాండు (A. 15.19) 



గీతాధ్యాయసం గతి 807 

అనియు, పదునెనిమిదియవ యభ్యాయమునందు “ సర్వధర్మముల 

వదలి నీవు నన్ను భజింపుము” (A. 18. 66) అనియు6 బలుమాటు 

భక్తియే యుపదేశింప(బడినట్టు స్పష్టముగ గన్పట్టుచున్నది. కావున 

కేవలము రెండవ షడధ్యాయియందే భక్తి యుపదేశింపంబడినదని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. అటులే జ్ఞానముకంటొ భక్తి వేజని భగవంతుని 

యభ్మిపాయమైనచో, జతుర్ధాధ్యాయమునందు, జ్ఞానముయొక్క 

ప్రస్తావన జేసి (404-87) “అ జ్ఞానమునే, విజ్ఞానముతోడ” “నీ కిప్పుడు 

చెప్పుచున్నానని యేడవయధ్యాయమున (అనయగాః పెయాక్షేపకుల 

మతము ననుసరించి) భక్తి పరమగు షడధ్యాయియొక్క యారంభ 
మునందు భగవంతుడు చెప్పకయే యుండును (7. 2). దీనికి పర 
మందున్న తొమ్మిదవ య భ్యాయమునందు రాజగువ్యామును, రాజ 

విద్యయు (అనలా: (పత్యక్షావగమ్యుమగు భకి క్ని మార్గము) చెప్పంబడిన 

మాట నిజమే; కాని యధ్యాయారంభముననే “ విజ్ఞానసపొత జ్ఞా జాన 

మును నీకు. జెప్పుచున్నాను” (8, 1) అని చెప్పెను. దీనివలన సత్ర 

లలో, భకియు జ్ఞానముననే చేర్చంబడె నని స్పష్టమగును. పదియవ 

యధ్యాయమునందు భగవంతుడు తన విభూతిని వర్ణించెను; కాని 

దానినే యర్జునుండు పదునొకండవ యధ్యాయముయొక్క యారం 

భమున నధ్యాత్మ మని చెప్పెను (11. 1; మజియు పరమేశ్వరుని 
వ్యక్త స్వరూపముయొక్క వర్ణన ఇరుగుచుండ నడుమ నడుమ వ్యక్త 

స్వరూపముకం'కు నన్యస్వరూపము (గేష్ట మని చెప్పయుడెనని పెన 

వక్కాణింపంబడి యున్నది. ఈ విధినిబట్టి “వ్యకోపాసన( జేయవల 

యునా? లేక, యవ్యక్షోపాసనం జేయవలయునా”? యని యర్జు 

నుండు పండైెండవ యభ్యాయముయొక్క యారంభమున నడుగ 

నవ్యక్తముకం'కు వ్యక్షముయొక్క యుపాసన (అనంగా; భక్తి 

సులభమని యుత్తర మిచ్చి వెంటనే పదుమూడవ య ధ్యాయము 

నందు కృత షేతజ్ఞులయొక్క జ్ఞానమును జెప్పుట కారంభించి, 
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యేడవ యధ్యాయముయొక్క యారంభమునందువల్, పదునాల్లవ 

య ధ్యాయారంభము నందును “పరం భూయః (పవక్ష్యామి జ్ఞ జానా 

నాం జ్ఞాన ముత్త మమ్”... మరల నీకా జ్ఞానవిజ్ఞానములనే పూర్ణ 

ముగ జెప్పుచున్నా డను (141) అని చెప్పబడినది. నుశియు నీ 

జ్ఞానమును జెప్పుచు భగవంతుడు భక్తిని సైతము నడుమనడును స్ధిర 

పజచెను. దీనివలన జ్ఞానము భకియు నను నీ రెండును వేర్వేజని 

చెప్పుట భగవంతుని యుద్దేశము కామీచే నేడవ యధ్యాయము 

మొదలుకొని యారంభింపంబడిన జ్ఞానవిజ్ఞానములయందే యీ రెం 

డును గుంభితములై యున్నవని స్పష్ట మగుచున్నది, భక్తి "వేజును, 

జ్ఞానము వేటు ననునది యా యా సం పదాయముల యొక్క యభీ 

మానముచే వెలువడిన నాటకము. గితయొక్క యభిపాయ మది 
గాదు. అవ్యకోపాసనయందు (జ్ఞానమార్గమునందు) అధ్యాత్మవిచా 

రముచే, బరమేశ్వరస్వరూ పముయొక్క యే జ్ఞానము సంపాదించు 

కొనవలయునో యదే భక్తి యందును నావశ్యక మగును. కావున 

వ్యకోపాసనయందు (భక్తి మార్గమునందు) ఆ జ్ఞానము నారంభమున 

నితరులవలన (శద్ధతో (గహింపవచ్చును(18. TE కావున భక్షి మార్గము 

(పత్యక్షావగమ్యమును. సామాన్యముగ సర్వలోకులకును సుఖకొరక 

మును (8.2). ఇంతియ కాక జ్ఞానమార్గము (లేక, యవ్యకోపానన) 
_ శ్లేశమయమును (12. గ్ర) అను దానికంటె నీ రెండు సాధనముల 

. యందును భేదమున్నటుల గీత చెప్పదు. పరమేశ్వర స్వరూపము 
యొక జ్ఞానమును బొందిన పిదప బుద్ధిని సమముచేయుటయను కర్మ 

యోగమునందున్న సాధ్య మొ రెండు సాధనముల చేతను సమాన ' 

ముగనే ప్రాప్త మగును. కావున వ్యక్షోపాసనయు నవ్యకోపాసనయు 
నను రెండును భగవంతునకు సమానముగనే [గాహ్యములు, అయి 
నను. జ్ఞానియు( గొంచెమో..గొప్పయో యుపాసన జేయవలయును 

గాన్స చతుర్విధ భక్తులలోను భక్కిగల జ్ఞాని (శేష్టుండని చెప్పి (గి. 7. 
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17) జ్ఞానమును భకి యు నను రెంటియందు నున్న విరోధమును భగ 
వం౦తు(డు నివారించెను; కాని యే మయినను జానవిజ్ఞానముల 
వర్గించుచు (పసంగానుసారముగ నొకానొక యభ్యాయమునందు 

వ్యక్షోపాసన యొక్కయు), మఠీయొక యధ్యాయమునం దవ్యకో 
పాసనయొక్కయు విశేషమగు వర్ణన తప్పక చేయవలసివచ్చెను; కాని 
యంతమా్యతముచే నిది వేజటుగ నున్నదని [భమం జెంద6 గూడదు, 

కావుననే భగవంతుండు పరమేశ్వరుని వ్యక్తస్వరూపవర్ష నను జేయుచు, 

వ్యక్తస్వరూపముకంకు నవ్యక్త స్వరూపముయొక్క గొప్పతనమును, 
నవ్యక్తమును వర్గించుచున్న పుడు భక్తి యొక్స యావశ్యకతను చెప్పుచు 
వచ్చెను. అయినను విశ్వరూపము యొక్కయు, విభూతి యొక్కయు 

' వర్ణన కే మూండు నాలు గధ్యాయములు పశ్లైను,. కాన నీ మూండు 

నాలుగధ్యాయములకును (షడధ్యాయికి( గాదు స్థూలదృష్టిచే “భ క్రి 

మార్గమని పేరిడుట యెవరికయిన నిష్టమే యగునేని యట్లు చేయుట 
కాటంక మేమియు లేదు; కాని యేమి చెప్పినను గితలయందు, 
భ కిని జ్రానమును విడదీసి యీ రెండు మార్గములు స్వతంతములు 

గనే వర్ణ ంపయణడినవి యని చెప్పుటకు సాధ్యము కాదని నిశ్చిత 

మగును. కర్మయోగమునందు [బధానముగ( జెప్పంయడిన సామ్య 

బుద్ధినొందుటకు పరమేశ్వరుని యొక్క సర్వవ్యాపళమగు స్వరూపము 

యొక్క జ్ఞానము కావలయుననియు; ఈ జ్ఞానము వ్యకృముయొక్క. 

యుపొసనవలన గలిగిన దైనను) అవ్యకోపొసనవలన' గలిగిసదైనను 

నిష్టమే; సౌలభ్యము దక్క ఇందు భేద మేమియు లేదనియు నిందలి 

సారాంశము. . ఇదియే యీ చేయబడిన వివేచనకు ఫలముగాన, 

నేడవయధ్యాయము మొదలుకొని పదునేడవయధ్యాయమువణకు 
నున్నవిషయముల కన్నింటికిని గీతలలో జ్ఞానవిజ్ఞానములని కాని, 

యధ్యాత్మమని కాని యొక్కపేరే 'పెట్టంిడినదని తెలిసికొన 

వలయును. 

fH A. 1-24 
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అది యటులుండుయగాక; ఇప్పుడు పరమేశ్వరుడే సర్వ 

(బ్రహ్మాండమును, లేక, క్షరాక్షరసృష్టిని వ్యాపించినాండని విశ్వరూప 

దర్శనముచే నర్జునుని “చర్మచక్రుస్సు" లకు (పత్యక్షమగు ననుభవమును 

గలుగం జేసిన పిదప నీ పరమేశ్వరుడు పిండమునందు అనలా; 

మానుషశరీరమునందు, లేక, "క్షేతమునందు అత్మ యను రూపముతో 

నుండెను గాన నాత్మయొక్క, అనలా; 'క్షేతజ్జునియొక్క, జ్ఞానమే 

పరమేశ్వరునియొక్క (పరమాత్మయొక్క జ్ఞాన మగు నను నూహతో 

'క్షేతక్షేతజ్ఞ విచారము నిప్పుడు పదుమూండవ యధ్యాయమున౦ 

జేసెను. వీనిలో మొదట పరమాత్మను (అనయా: పర|బహ్మమును) 

“* అనాదిమత్సరం [బహ్మ య. ౫ మొదలగు నుపనిషద్వాక్యముల 

యాధారముచే వర్ణించినపిదప 'క్షేత క్షేతజ్ఞవిచారమే “పకృతియూు 

“పురుషుడు” నను సాంఖ్యవివేచనయం దంతర్భూత మగు నని 
నిరూపింపంబడినది; మజీయు.( దుదకు6 |బకృతిపురుషు లను భేద 
మును దెలిసికొని సర్వగతమగు నిర్గుణపరమాత్మను “జ్ఞానచక్షువుతోంి 

జూచినవారే ముక్తు లగుదురని చెప్పంబడినది. అయినను అ సాంఖ్య 

మందును “సర్వకర్మలను |ప్రకృతియే చేయుచున్నది. అత్మ కర్త 
గాడు” అని తెరిసికొనుటచే( గర్మలు బంధకములు గావు (18. 29 

అని కర్శయోగముయొక్కయు: “ధ్యానే నాత్మని పశ్యంతి” (18.24) 

అని భ క్రియొక్కయు సూ[తములు స్థిరముగ నుంపబడినవి. పదు 

నాల్గవ యధ్యాయమునందు నీ జ్ఞునమునె ముందు చెప్పుచు, నొక 

యాత్మయే, లేక, పరమేశ్వరుండే యంతటను నిండియున్నను, 

నత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు నను |ప్రకృతిగుణములయొక్త_ భేదముచే 
జగత్తునందు వైచిత్య మెట్టుత్చన్న ముగునదియు సాంఖ్యశాస్త్రాను 

సారముగ6 జెప్పి, (పకృతియొక్క ఖేలనమును చదెలిసికొనిన వారును 

తాను కర్త గానని యెఆింగి పరమేశ్వరుని భ కియోగముచే సేవించు 

వారును మా|తమే నిజనుగు |తిగుణాతీతులు, ముక్తులు, నని చెప్ప 
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బడుచున్నా రని, తుదకు న్థీత| పజ్ఞునియొక్కయు భక్తునిరయుక్కుయు 

స్థితివలెనే (తిగుణాతీతుని స్థితియు నర్జునుం డడుగుటచే( జెప్పయుడినది. 
పదునేనవయ ఛ్యాయమునందు, మొదట _శ్రుతులలో నక్కడక్కడ 
నున్న పరమేశ్వరుని యొక్క వృక్షరూపమగు వర్థననే చెప్పి, తర్వాత 

సాంఖ్యులు (పకృతియొక్క దుకాణ మని చెప్పునదియే యొ యశ్వత్ఞ 

వృక్ష మని చెప్పి, తుదకు కరము నక్షరము నను నీ రెండింటికిని 
పరమందున్న పురుషో త్తముని తెలిసికొని, యతని భజించుటచే 
మనుజుడు కృ తరృృత్యు, డగుననియు నర్జునునకు భగవంతునిచే 

నుపదేళింప6 బడినది, పదుసొటివ యభ్యాయమునందు (పకృతి 

భేదముచే ఇగత్తునం దెట్టు వైచ్చిత్య ముత్పన్న మగునో యటులే 
మనుస్ఫ్యులలో సైతము చైవీసం ంపత్తియు అసురీసంపత్తియు నను రెండు 
భేదములు గలవని చెస్పి యట్టి సంపదలు గలవారియొక్క కర్మ 

లెట్టుండుసదియు, వారి కే గతి పాప్తమగునదియు వర్గింప(బడినది. 

(తిగుణాత్మకప్ర ప్రకృృతియొక్ష గుణవైషమ్యమువలన( గలుగు వైచిత్ర్యము, 

(ద్ద, దాసము, తపస్సు, యజ్ఞములు మొదలగువానిలో సైత మెట్లు 

ఇాస్పీంచు నని యర్జును( డడుగ నా విషయము పదునేడవ యభ్యా 

యమునందు వివేచింపంబడినది. తుదకు “ఏం తత్సత్ ' అను |బహ్మ 

నిర్దేశమునందున్న తత్ పదమునకు, నిష్కామబుద్దిచే చేయంబడిన 
కర్మ యనియు, సత్ అను పదమునకు మంచికర్మ (కామ్యబుద్ధిచే6 

జేయంబడిన కర్మ) అనియు నర్థము చేసి యా సామాన్య బహ్మానిక్లే 

శము సైతము, కర్మయోగమార్గమునకే యనుకూల మగు ననియు 
సూచింప(బడినది.  జగత్తునందు నలుగడల నొక పరమేశ్వరుడే 

యున్నాడు; కాని యతనిని విశ్వరూపదర్శనముచే దెలిసికొనినను, 

జ్ఞానన్నేతముచే, దెలిసికొనినను ఫలము సమానమే; వలన; శరీర 

ముందు కే తజ్ఞుండును వాయె క్షరస సృష్టియం దున్న యక్షరుండును 

వాడి, దృశ్యనృష్టియందు నిండియున్న వాడును, దానికి వెలుపట 

(అనంగా: పరమందు) నున్నవాండును అతం డొక్కడై నను, (పకృతి 

స్ 



872 గీళాధహస్యము 

యొక్క గుణభీదములచే వ్యక్షనృష్టియందు నానాత్వము, లేక 

వైచిత్యము గన్పట్టుచున్న ది. నుజియు నీ మాయచేత, లేక, (పకృ' 

యొక్క గుణభేదముచేత, జ్ఞానము, (శద్ధ తపస్సు, యజ్ఞము 

ధృతి, దానము ననువానియందును, మనుష్యులయందును ననేకవు 

అగు భేదములు గలుగుచున్నవి; కాని యీ భేదముల యన్నిః 

యందును నున్న యైక్యమును దెలినికొని, యేకము, నిత్యమ 

నగు నా తత్త్వముయొక్క యుపొసనను వ్యకోపాసనను గొని 

యవ్యకోపాసనను గాని చేసి |పతిమనుజు(డును తనయొక్క బుద్ధి 

స్థిరముగను సమముగను చేసికొని యా నిష్టామము, సాత్తి కము 
లేక సామ్యము నగు బుద్ధితోడనే కేవలక ర్తవ్య మని జగత్తునందున్న 

స్వధర్హానుసారముగ (పాప్త్పములగు వ్యవహారముల నన్నింటిని చేయ 

వలయునని యీ పదునొకండవ యధ్యాయముయొక్కయు తాత్పర 

మని యిందలి సారాంశము. ఈ జ్ఞానవిజ్ఞానముల సీగంథముయొ, 

(అనయా: గీతారహస్యముయొక్క) పూర్వ పకరణము లలో నేన 

సవిస్తరముగం |బతీపాదించి యుంటిని గాన నేడవ యధ్యాయమ 

మొదలుకొని పదునేడవ య ధ్యాయము వణకునుండు నధ్యాయము: 
యొక్క యభ్మిపాయ మో పకరణమునందు విశేషముగ విస్తరింప 
బడలేదు. అధ్యాయముల సంగతిని జూచుట మ్యాతమే పస్తు. 

ముథ్ధేశింపయిడి యుండినందున నా కార్యమునకు కావలసిన భాగస 

యిచ్చో వక్కాణింపయుడినది. 

కర్మయోగమార్గమునందు కర్మలకం'టె బుద్ధి (శెష్టమగుటచే 

ఈ బుద్ధి శుద్దము సమము నగుటకు నావశ్యకము లగ్స పరమేశ్వరు, 

సర్వవ్యాపిత్వముయొక్క (అనయా: సర్వభూ తాంతర్గతమగు నాతై 

క్యముయొక్క) “జ్ఞానవిజ్ఞానములను"” చెప్పుట కారంభించి, యధికా 

భేదానుసారముగ వ్యక్తముయొక్ష యు, నవ్యక్తముయొక్ష యు నుజె 
సనజే నీ జ్ఞానము హృదయములో (బకిబింబించిన పిదప బుద్ది 

థి 

J 
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సైర్యమును, సమతయు నెట్టు |పాప్త మగునదియు, వానిచేతనే కర్మ 

లను వదలి పెట్టకపోయినను దుదకు మోక్ష మెట్టు లభించునదియు, 

క్షరాక్షరులయొక్కయు, క్షేత క్షేతజ్ఞులయొక్కయు, వివేచనపూర్వ 
కముగ నింత పర్యంతము నిరూపింప.టడినది. అయినను బుద్ధి యిట్లు 

సమమయిన పిదప కర్మలనే త్యజించుటకంతె ఫలాశను వదలి లోక . 

సంగహార్గమై యామరణాంతమును. కర్మలను. చేయుచుండుట యధిక 

(శేయస్థరమని భగవంతుడు నిర్ల యము. జేసెను (గి.క్.డ. కావున 

స్మృతులలో వర్ణింపబడిన సన్న్యాసా[శ్రమ మోకర్మయోగమున నుండ 

నేరదనియు, దోనివలన మ మన్వాడి స్మృతి గంథములకును నీకర్మయోగ 

మునకును విరోధ ముండవచ్చును అనియు నొక సందేహమును మన 

స్పునం దిడికొని సన్న్యాసము, త్యాగము నను నీ రెండింటియం 

దున్న రహస్యమేమియో నాకు జెప్పుమని పదునెనిమిదియవ య ధ్యా 

యముయుక్కు యారంభమునం దర్జునుః డడిగెను. దానికి సన్న్యాస 

మనంగా వదలి పెట్టుట యని మొదట నర్థ మగును. మణియు కర్మ 

యోగ మార్గమునందు, కర్మల వదలి పెట్టక పోయినను, ఫలాశను 

వదలి" పెట్టినందున కర్మయోగ మనునది సత్యమును విచారింప సన్నా 

సమే యగునని భగవంతుండు సమాధానము చెప్పెను, కారణ మేమి 

యన: సన్నా్యాసివేషమును స్వీకరించి భిక్ష నెత్తుకొనక పోయినను 

బుద్ధి నిష్మూమముగ నుంచుట యను స్మృత్యుక్కమై మైన వైరాగ్యము 

యొక్కయు, సన్నాాసము యొక్కయు సిద్ధాంతము కర్మయోగము 

నందు కలదు; కాని ఫలాశ వదలిపోవు నేనీ స్వర్గప్రాప్తి యందలి 

యాశయు నుండదు గాన, యజ్ఞయాగాది (శౌతకర్మలను చేయనక్కుజ 

లేదని మజియొక సందేహ మిచ్చటం గలుగును. ఈ శంకను నివా 

రించుటకై, యీ కర్మలు చిత్త శుద్ధికారకములు గాన వానిని సైత 

మితర కర్మలనువలెనే చేయవలయును; కాని నిష్కామబుద్ధితో చేసి 

యజ చకమును లోకసంగ్రహార్థమయి స్థిరముగ నుంచవలయునని 
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భగవంతు(డు తన నిశ్చితమయిన మతమును చెప్పినాండు. ఈ రీతి? 
నర్జునుని (పశ్నమునకు నుత్తరము. జెప్పిన పిదప జ్ఞానము, కర్మ 

కర్ర, బుద్ధి, ధృతి, సుఖము అనునవి (పకృతిస్వభాహానురూపముగ 

సాతి త్రికము, రాజసము, తామసము నని మూ(డుభేదములు గలవియై 

యున్నవని నిరూపించి గుణవైచి త్యము యొక్క విషయము పూర్తి 

చేయబడినది. అనంతరము వీనిలో నిష్కామకర్మ, నిష్కామకర్త 

అసక్తి రహితబుద్ధి, అనాసకి వలన గలుగు సుఖము, “అవిభక్తం వి* 

క్లేషి అను న్యాయము ననుసరించి కలుగు నాత్మైక్యజ్ఞానము నన 

నవియే సాత్త్వికములు, లేక, (శ్రేష్టము లని నిశ్చయింపయుడినది 
పిదప నీ సిద్ధాంతము ననుసరించియే చాతుర్వర్గ్యముల వారును దమ 

తను కర్మలో నాచరింపవలయనని చెప్పి, చాతుర్వర్ణ్య ధర్మముచే ప్ర పాష 

ములయిన కర్మము లను సాత్తిికబుద్ధితో (అనయా: నిమ్కామబుర్ధితో 

కేవల కర్తవ్యములని చేయుచుండుటచేతనే మనుజుండు జగత్తునంద. 

కృతకృత్యు, డగుటచే6 దుద కతనికి శాంతియు మోక్షము లభించునని 

చెప్పలుడినది; మజియు; గర్మ లనునవి (పకృతిధర్మము లగుటళే 

వానిని వదలి పెట్టుద మనినను వదలవు, కావున సర్వకర్తయు, కాళ 

యితయు( బరమేశ్వరుండే యను తలంపుతో నతనిని శరణు. జొచ్చి 

సర్వకర్మలను నిష్కామబుద్ధితోం జేయుచుండుము. నేనే యా పరమే 

శ్వరుండను, నాయందు విశ్వాసము నుంచి నన్ను భజింపుము. నేన 

నిన్ను నర్వపాపములనుండియు ముక్తునిగం జేయుదును * అని యర 
నునకు భక్తి మార్గమును నిశ్చయముగ నుపదేశించి భగవంతుండు గతః 
యందున్న ప్రవృత్తి పరములగు ధర్మములయొ'క్ర వాస్తవమును జెప్పి 

సమాప్తి. జేసెను. ఇహలోక పరలోకముల రెంటిని విచారించ్చి జ్ఞాన 
వంతులగు శిష్టులు (పచారములోనికి. దెచ్చిన సాంఖ్యము, యోగము 

నను రెండు నిష్టలే, 'మొదలుగ గీతలయం దుపదేశము |పారంభింప। 

బడి యున్నదనియు, వానిలో గొప్పదని పంచమాధ్యాయమునందు 

వర్గి ంపణుడినదియు, అఅవ యభ్యాయమునందు: జెప్పంబడిన పాత 



గీకాధ్యాయసంగతి - 875 

జలయోగముచే సిద్దించునదియు, తర్వాత సదునొకండ ధాాయము 

లలో పిండ బ్రహ్మాండజ్ఞానపూర్వకముగ నిరూపింపంబడిన విధుల నను 

సరించి యాచరించుచుండుటచే పరమేశ్వరజ్ఞానమును మూక్షమును 

గలుగ జేయునదియు నైన కర్మయోగమే పదునెనిమిదవ యభథ్యాయ 
మునందును సవ మర్థింపండినదనియు నందలి సారాంశము. మజీయు 

మోక్రరూపమగు సొత్మకల్యాణమునకు పతిబంధకము లేకుండుట్టకె 

పరమేశ్వరార్చణ పూర్వకముగ కేవలము కర్తవ్యములను బుద్ధితో స్వ 

ధర్మానుసారముగ లోకసం్యగహార్థమై సర్వకర్శలను జేయుచునేయుం 
డుట యను నీ యోగము (లేక, యుక్తి యొక్క భగవ్మ్యత్పజీత 

మగు నీ శేష్టత్వోపపాదనమును వినిన వెంటనే యర్జునుండు సన్నా॥ 

సమును గైకొని భిక్ష నెత్తుకొనవలయునని తన మనస్సులో. గలిగిన 
యూహను వదలీ, భగవంతుండు చెప్పుచున్నాండని మా[తమే కాక్క 

కర్మాకర్మశాస్త్రము పూర్ణ ముగం దెలియుటచే బుద్ధిపూర్వము గ సైతము 

యుద్ధము చేయుటకు. (బవృత్తుం డయ్యెను. అర్జునుని యుద్ధమునందు 
(బివర్తింప జేయుట గీత యారంభింపయడి యిత డట్లు పవర్తిం 

పంగనే సమాప్తి సేయంబడినది (18.78). 

గితయొక్క పదునెనిమిది యధ్యాయములందు నున్న పైన 
చెప్పబడిన యధ్యాయసంగతిని బట్టి విచారింప గీత యనునది కర్మ 

భక్తి , జ్ఞానములు నను 'వేజ్వేఅగు మూడు స్వతం[తనిష్థలును గలవు 

లగము గాని యా నిష్ట లనెడు గుడ్డ శే పేలికలను పట్టుే పేలికలను వేసి 

కుట్టిన బొంత గాని కాదనియు, "భక్తి జానములను నూలుపోగులను 

పట్టుపోగులను గీత యను మగ్గమున నాయా స్థలముల నమర్చి 

నునోహరముగ నేయంబడిన కర్మయోగ మను నొక విధమగు నమూల్య 

వస్త్రమనియు, నది మొదటినుండి చిపరవజకు నత్యంతయోగయుక్త 

నుగు చిత్తముతో నిర్మింపబడిన దనియు గన్పట్టును. నిరూపణము 

యొక్క పద్ధత్కి సంవాదాత్మక మగుటచే శాస్ర్రీయపద్ధతికం'కొ 
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కొంచెము దుర్భలముగానే యుండును; శాని సంవాదాత్మకమగు 

నిరూపణముచే శాప్ర్రీయమగు పద్ధతియొక్క కాఠిన్యము పోయి, 

దానికి మాజుగ సౌలభ్యమును, [పేమయుక్తతయు .గీతలయందు 
నిండియున్నవనియు. దెలిసె నేని, శాస్త్రీయపద్ధతియందున్న హేతు 
వును బట్టి యే సంగతినై న నూహించుట యనెడు కేవల బుద్ధిగాహ్య 

మును," నీరసమునైన + ముష్టియుద్ధము వదలిపోవుట యెపరికిని నే 

మా్యతమును తప్పని తోంచదు. అమీలె గీతానిరూపణవద్ధతి పొరాణిక 

మైనను, లేక సంవాదాత్మకమయినను, |గంథమును పరీక్షించునట్టి 

మోిమాంసకుల పద్ధతు లనెడు నన్ని నికపోపలములచేతను బరీక్షించి 
గీతయుక్క తాశ్స్సర్యము నిశ్చయించుటకు (పతిబంధ మేమియు 

నుండనేరదని యీ (గ్రంథము నంతను బూర్తిగ విచారించిన డెలి 

యును. గీత్మాపారంభమును జూచితి మేని క్షాతధర్మానుసారముగ 

యుద్ధము; జేయుటకు వెడలిన యర్దును( డీ ధర్మాధర్మవిచికిత్సయను 
సుడిగుండములో( బడంగా, నతనిక్షి వేదాంతశాస్త్రముయొక్క యాధా 

రమున! |బవృతి పరమగు కర్మయోగధర్మము నుపదేశించుట యను 

తెప్ప నిచ్చు నిమిత్రమయి గీత (ప్రవ ర్హించినదని స్పష్టముగనే తెలి 
యును. మట్రియు గీతలయొక్క యుపసంహారమును, ఫలమును 

నను సీ రెండును నట్టివియే (అనయా: (బవృత్తిపరము లే) యని 

(పథమ |పకరణముననే నేను నిరూపించియున్నాను. పిదప గీతలయం 
దర్జునునకు జేయయడిన యుపదేశమునందు “నీవు యుద్ధమును 

(అనయా: కర్మనే చేయుము” అని స్పష్టముగ పది పండెండు 

సారులును నొ యర్థమే వచ్చునటులు పెక్లుసారులు (అభ్యాసముగ 

చెప్పబడినది, సంస్క్టృతవాజ్బ్యయమునందు భగవద్దీత దప్ప కర్మ 

యోగముయొుక్క యుపపత్తిని జెప్పునట్టి మజియొక (గంథము 

చేదు. దీనియందు అభ్యాసమును, అపూర్వతయు నను నీ రెండు 

(పమాణముల చేతను గితలయొక్క కర్మయోగపరత్వ మెటుల 

నధికముగ వ్యక్తమగునో చెప్పబడినది. మోమాంసకులు [గంథ 
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కాత్సర్య నిర్ణయమును జేయుటకై చెప్పిన లింగము లను నికమషోాపల 

ములలో అర్థవాదమును, ఉపపత్తియు నను నీ రెండును మిగిలినవి. 

రాని విషయమయి మొదట నా యా |పకరణములందును, గీతల 

మందున్న యధ్యాయ్మకనుము ననుసరించి యీ _పకరణము 

ందును జేయంబడిన విచారణను బట్టి కర్మయోగమే గీతలయందు 

బతిపాద్యమగు విషయ మని నిశ్చయమగుచున్నది. కావున మొ 
వూంసకులయొక్క గంథ తాత్పర్య నిర్ణయమును జేయు నట్టి షడ్విధ 

ంగములచేం బరీశీలించి జూచినను గిత్యాగంథమునందు జ్ఞాన 

పూలమును భక్షిపధానమునగు కర్మయోగమే (పతిపాద్య మని 

)ర్వివాదముగ సిద్ధమగును. ఇది గాక గీతాతాత్సర్యములు నసాం|ప 

కాయికము లను పిషయమున సందేహమేమియు లేదు; కాని యీ 

కాత్పర్యములు సాయ్యపదాయికద్యృష్టితోం దీయయిడినను గితయొక్క 

మూ సాయ్యపదాయికార్థము... అందునను విశేషముగ సన్న్యాసపరమగు 

ఏర్థము_ సమన్వయించుటకు నవకాశ మెట్లు కలీగినడియు నిరూ 

రచిననే కానీ యో సాంపదాయికార్థచర్చ' పూర్ణము కానేరదు, 

గావున నీ సాం పహీయికటీ జాకారులు గీతకు సేన్న్యాసపరమగు 

ఏర్భము నెటుల చేయు చువచ్చిరో యిచ్చో౭ గొంచెము విచారించి 

మూ (పకరణమును ముగింతుము. 

మనుజు(డు బుద్ధిమంతు(డగు [పాణియగుటచే పిండ[బహాండ 

ములయందున్న తత్త మును దెలిసికొనుటయే వారికి ముఖ్యమగు 

గర్వము, లేక పురుషార్థ మని మన శాస్త్రకారుల సిద్ధాంతము. 

ఏటి యు ధర్మశాస్త్రము నందు దీనినే *మోక్ష' మని చెప్పుచున్నారు, 

)యినను దృశ్యసృష్టి యొక్క వ్యవహారమును గమనించి యీ పురు 

ార్ధము ధర్మము; అర్థము, కామము, మోక్షమునను నామములతో 

కతుర్విధ మయినదని శాస్త్రములలోనె చెప్పబడినది. “ధర్మ” శబ్ద 

సున. కిక్కడ చ్యావహోరికము, సామాజికము, నైతికము నను 
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నర్థము నెజుంగవలయు. ఇది వూర్వమునందు చెప్పబడినది, పురు 
పార్థ మిట్టు చతుర్విధ మని యంగీకరించినపిదప దానియొక్క నాలు 

గంగములును పరస్సరపోషకము లగునా? కావా? యను (పశ్నము 

తనంతటనే పుట్టినను వీనిలో పిండమందును (బహ్మాండమందు నున్న 

తత్త్వమును దెలిసికొనినంగాని మోక్షము లభింపదు; కాన నామార్షమే 

ప్రాప్త ముకొవలయు నను విషయమున శాబ్దికమగు మతభేద మున్నను 

తత్త మునుబట్టి మతభేదము లేదు, తుద కీ గితాశాస్త్రమునకు గూడ 

నీ సిద్ధాంతము సమ్మతమే. అ'క్టే యర్థకామము లను పురుషార్ధములు 

సంపాదించుకొనవలసీ వచ్చినను నీతిధర్మములకు విరుద్ధము కాని 

రీతిని సంపాదింపవలయునను విషయము సైతము భగవద్దిత పూర్తిగ 

నొప్పుకొనును. ఇప్పుడు ధర్మమును (అనయా; వ్యావహారికమగు 

చాతుర్వర్థ్య ధర్మమును మోక్షము ననువానికి పరస్పరసంబంధ 

మేమియో నిర్ణయించుట మా(తమే మిగిలి యున్నది, వీనిలో 

మొదట ధర్మముచే చిత్తశుద్ది కలిగిననే కాని మోక్షమను విషయమును 

గుఖించి యయినను మాటలాడ నక్కటయుండదనుట యన్ని 

పక్రములవారికిని నిష్టమైనదియే. ఈ చిత్తశుద్ధి కలుగుటకు విశేష 

కాలము పట్టును. కావున మోక్షమే ముఖ్య పురుషార్థ మను దృష్టితో 

పూర్వముననే “ ధర్మముచే !' సంసారమును పూర్ణము చేసికొన 

వలయు ననియె సిద్ధాంతమగును (మను, 86.85.87. సన్న్యాస 

మనంగా వదలి పెట్టుట; మజణియు ధర్మముచే సంసారమును సిద్ధము 

చేసికొనినవారు వదలి పెట్టుటయన, దేనిని? లేళ, యెవరిసంసారము 
బాగుగ సాధింపణుడ లేదో యట్టి ' వ్యర్థునకు.? బరమార్థ మయిన 
నెట్టు సిద్ధించును? (దాస. 12.1,1.10 మజియు 12.8. 21.81 
చూడు. కారణ మేమి యనా: సాధ్యము |పాపంచిక మైనను, 

పారమార్థిక మయినను అది సిద్ధించుటకు దీర ర్భ[పయత్న మును మనో 
ని|గవామును సామర్థ్యమును మేదలగు గుణిములయుక్క యుపేక్ష 
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సమానముగనే యుండును; "మత్రియు నీ గుణములు లేనివానికే సాధ్య 

మును (ప్రాప్తము కాదని స్పష్టమగుచున్నది; కాని యనేకు లీ విష 
యము నొప్పుకొని చిరకాల [పయత్నముచేతను మనోని గ్రహము 

చేతను నాత్మజ్ఞానము కలిగిన పిదప జగత్తునందున్న వీిషయోప 

భోగరూపములగు సర్వవ్యవహారములును నిస్సారములుగ( దోంయయ 

ననియు, సర్పము తనకు నిరుపషదవముగ కుబుసమును వదలి 
పెట్టునట్లు జ్ఞాని సమ ఘస్తమగు నై హొకవిషయములను వదలి కేవల 

పర మేశ్వరన్వరూపమునందే లీనుండై యుండు ననియు జెప్పుదురు 

(బృ. 4.4.7). ఈ మార్గమున “కీవితకాలమును గడవుట యను 

వ్యవహారమును సైతము "వదలి జ్ఞానమునకు మా(తమే పాధాన్య 

మోయంబడినది. “దినిని జ్ఞాననిష్ట యని కాని, సాంఖ్యనిష్ట యని 

కాని లేక్క సర్వవ్యవహాధములను వదలిపెట్టు టచే సన్నాాసనిష్ట 

యని కాని చెప్పుదురు; కాని గితాశాస్త్రము దీనికి విరుద్ధముగ మొదట 

చిత్త శుద్ధి నిమిత్త మయి కావలసియుండు ధర్మము చేత్తశుద్ధి గలిగిన 

పిదప నే ప్రయోజనార్థమై విషయోవభో గరూపములగు వ్యవహారము 

లను జేయుట తుచృమైనను, లోకసం్యగహార్థమై స్వధర్మ్శమును, 

కర్తవ్యమును, అను తలంపున నిష్కామబుద్ధితో. జేయుట యావశ్యక 

మగుననియు, జ్ఞాని యీ రీతిగ చేయనియెడల లోకుల కుపదేశించు 

వా డెవడు నుండకపోవుటచే జగత్తు నశించు ననియు, నీ కర్మ 

భూమియందు కర్మ యెవ్వరినికూడ వదలదనియు, బుద్ధి నిప్లామమగు 

చున్న యెడల చేయవలసిన కర్మల. జేసినను నవి మోక్షమునకు 

|బతిబంధకములు కానేరవు కావున సంసారమును వదలక యితరుల 

వలెనే జగత్తునందలి సర్వవ్యవహారములను విరక్తబుద్ధితో నానుర 

శాంతమును జేయుట జ్ఞునికిని కర్తవ్యముగ6 బరిణమించు ననియు. 

జెప్పుచున్న ది. గీతలయం దుపదేశింపయడిన యీ యాయుష్య[క మణ 

సనుమార్గమే కర్మనిష్ట, లేక, కర్మయోగ మని చెప్పణడినది; కాని 
కర్మయోగ మో రీతిని |శేష్టమని నిశ్చయింపయబడినను ఆ నిర్ణయము 
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నిమిత్తమై సన్న్యాసమార్గముయొక్క నింద గితలయం చెక్కడను 
జేయ (బడలేదు, “పైగా నదియు మోక్షపదముగనే యున్నదని చెప్ప 
బడినది, సృష్ట్యారంభమునందు సనత్కుమారాదులును, బిదప శుక 

యాజ్ఞ వల్క్యులును స్వీకరించిన దానిని భగవంతు. డైనను బొత్మిగ 

వదలివేయ వలయునని యెట్లు చెప్పును? అనియు, జగత్తునందున్న 
వ్యపహారములు' నీరసములుగ6 దోపక సమ్మతములుగ దోచుటయు.( 

గొన్ని యంశములలో. (బారబ్ధకర్మానుసారముగ [ప్రాప్తమగు వృద్ధి 

నొండుటయు స్వభావముగ నుండుటచేతనే స్పష్టముగ నున్నది. 

నమటీయు జ్ఞానము గలిగినను బ్రారబ్ధకర్మను భో గించిననేకాని విముక్తి 

గలుగదని పూర్వమునందే చెప్పంబడినది. కావున నీ (పొరబ్ధకర్మాను 

సారముగ6 |బాప్త మగు వృద్ధి స్వభావముచే నొకానొక జ్ఞానికి సంసా 

రముపై విరక్తి కలుగుటచే “తడు సన్న్యాసమును గైకొనినచో 

నతనికేమియు పేరులు సపెట్టగూడదు., అత్మజ్ఞానముచే నిస్సంగమును 

పవిత్రమునైన బుద్ధిగల సిద్ధుం డే మైన నితరమగు కర్మను జేసినను 
జేయకపోయినను “తడు “మాసవబుద్ధి సంబంధమైన శుద్ధతయొక్క 

పరమావధిని, స్వభావముగనే విషయములయం దానక్తి గలది యగు 

టచే నివారింప శక్యముకాని మనోవృత్తిని, స్వాధీనముగ నుంచుకొ 

నుట యను మానవసామర్థ్యమును లోకులకు. |బత్యక్షముగం జూవుట 

యను నేర్చు లోకసంగహద్భష్టితో. జూచినను సామాన్యమైనదికాదు, 

సన్న్యాసధర్మము విషయమై లోకమునందు(6 గల యాదరమునకు 

జమయిన కారణ మిదియే యగుటచే నది గితలకును మోక్షదృష్టిచే 

సమ్మత మయినదియే; కాని వృద్ది నొందుచున్న స్వభావమును 

మా్యతమే (అనంగా ; పారబ్ధకర్మమును మా్యతమే) గమనింపక పూర్ణ 

మగు నాత్మస్వాతంత్యము సల జ్ఞాని గానము గలిగిన పిదప నీ కర్మే 

భూమియం దెట్టు చరింపవలయునో శాస్త్రీయ రీతితో విబారింప 

నారంభింతు మేన్ కర్మత్యాగపక్షము గౌణ మగుటచే సృష్ట్యారంభమున 

మరీచ్యాదులచేతను, పిదప జనకాదులచేతను నాచరింపయడిన కర్మ 
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యోగమునే జ్ఞానులు లోకసంగహార్థమై స్వీకరింపవలయు నని 
గితానుసారముగ సిద్దాంతము చేయవలసివచ్చును. కారణ మేమి 

యన: పరమేశ్వర నిర్మితమగు స సృష్టిని నడపించుట యను కార్యమును 

జ్ఞాని చేయవలయు నను విషయ మిపుడు తనంతటనే (పాప, మగు 
చున్నది. ముజియు నీ మార్గమునందు జ్ఞానసామర్థ్యముయొక్క 

భారమును నవిరోధముగ6౬ బడియుండుటచే నీ కర్మయోగము కేవల 

సాంఖ్యమార్ల్షముకంతె మొత్తముమోొద నధిక యోగ్యతగలది యని 

నిశ్చయ మగుచున్నది. 

సాంఖ్యము, కర్మయోగము నను నీ రెండు మతములలోనున్న 

ముఖ్యమగు భేద మేమని యీ రీతి విచారించినయెడల సాంఖ్యము _ 

నిష్కూనుకర్మ = కర్మయోగము అని సమోకరణము నిష్పన్నమగును, 

కాన్క వైశంపాయనులవారు చెప్పినటుల గీతయందలి పళ్ళతిపర 
మగు కర్మయోగముయొక్క |పతిపాదనమునందే సాంఖ్యమతము 

యొక నీరూపణము సహజముగ నిమిడియున్నట్లు కాన్పించుచున్నది. 

అందుమూలముననే సన్నా్యాసమారీయటీ కాకారులకు తను సాంఖ్యమే, 

లేక, సన్న్యాసమార్షమే గీతలలో( (బతిపాద్య మని చెప్పుట పరిపొటియై 

యున్నది, చారు గీతలయందున్న కర్మ (శేయస్కర మని నిశ్చ 

యించుటకు చెప్పబడిన శ్లోకములు గమనింపనే గమనింపరు; లేదా 

యన్నియు నర్ణవాదాత్మకము లని (అనయా ; అనుషంగికములగు 

(పశంసాళత్మకములని చెప్పి సులభముగ గాన్సించు నర్గమును కాదని 

కాన్సి లేకు యేదయిన మణియొక తికమక బెట్టి కాని) పైనున్న 

సమికరణములో నుండి యొకప్పుడు నిమ్కామకర్మలను తీసివైచు 
టకు, అనలా; వానియొక్క సమికరణములో నుండి యొకప్పుడు 

నిషమ్మామకర్మలను తీసివైచుటకు, అనయా: వానియొక్క సమికర 

ఇమే సాంఖ్యము = కర్మయోగ మగుటచే గీతలలో .సాంఖ్య మార్గమే 

_పతిపొద్య మని చెప్పుటకు, |[పయత్నింతురు; కాని యీ రీతిగం 
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జేయంబడిన యర్థము గితలయొక్క యుష్మకమోపసంహారముల 

కత్యంత వి నిరుద్ధమగును. మజీయు గీతలయందున్న కర్మయోగము 

గాణ మనియు సన్న్యాసము ముఖ్యమసియు ననుకొనుట యుక 

యింటియజమానుని నతని యింటిలోనే యాగంతుకునిగ నిశ్చయించి 

యాగంతుకుని యజమానునిగ నెంచుటవంటిది యగును. ఈ విష 

యమును నీ |గంథమునం దక్కడక్కడ వ్యక్తముేసి చూపించియే 

యుస్నా(డను. మజియు దానియందు కేవల సిద్ధాంతము, కేవల 

భక్తి, లేక, కేవల పాతంజలయోగము మ్మాతమే గితలలో [పతిపాద్య 

మను మతమును ఖండించినా(డను. గీతలలో లేని దేది? వైదికథర్మ 

ములయందు మోక్ష! పాపి కై చెప్పబడిన ముఖ్య సాధనములును, 

ముఖ్యమార్గములును కొంచెము కొంచెమైనను గీతలలో( గైకొనం 

బడియే యున్నవి. మజియు నిట్లు (గహింపంబడినను “భూతభ్ళ న్న 

చ భూతస్థః* (గీ, 9.5) అను న్యాయము ననుసరించి గీతలయం 

దున్న సత్య మగు రహస్యము మాాతమే యన్ని మార్గములకం కును 

వేబుగనే యున్నది. జ్ఞాన్మపొప్తి కానిది మోక్షము లేదని సన్న్యాన 

మార్గమునందున్న (అనయా; ఉపనిషత్తుల యందున్న సిద్ధ సిద్దాంతము 

గీతలలో లేకపోలేదు. ఇయ వేమన: దానికి నిష్కామకర్శలతో సం 

బంధము గలుగ. జేయుటం బట్టి గీతలయందున్న భాగవతధర్మము 

లలోనే యతిధర్మములు సహజముగ( జేరి యున్నవి. అయినను 

సన్న్యాసమును, వైరాగ్యము నను వానికి కర్మలను వదలి పెట్టుట 

యని యర్థము చేయక ఫలాశను వదలుటలోనే నిజమగు వైరాగ్య 

మును సన్న్యాసమును కలవని చెప్పి, యుపనిషళ్రారులయొక్క కర్మ 

సన్న్యాసముకంకు నిష్కూమకర్మయోగమే యధిక | శేయస్కరమని 

గీతాశాస్తమునందు. దుదకు సిద్లోంతీకరింప బడినది; వేదవిసాతము 
లగు యజ్ఞయాగాది కర్మలు కేవల యజ్ఞార్థమై యాచరించినను, 

బంధకములు గావను కర్మఠులగు మోమాంసకులయొక్క మతము 
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సైతము గీతలకు మాన్యమయినదియే; కాని యజ శబ్దార్ధమును 
విస్తృతముగం జేసి, ఫలాశను వదలి చేసిన సర్వకర్మలు నొక గొప్ప 

యజ్ఞమే యగును గాన వర్గా శమవిహొతములగు కర్మల నన్నిటిని 

నిష్కామ బుద్ధితో నెప్పుడును చేయుచుండుట యే |పతి మనుష్యున 

కును కర ర్రవ్యమని గీతలచే దానియందు బరువు మోపంబడినది. మతి 

యు నుపనిషత్తులలోని సృష్ట్యుత్పత్ని కమముకంతె సాంఖ్యులమతము 

లోని సృష్ట్యుత్పత్సి క్రమము [పథానముగ గీతలలో నంగికరింపయడి 
నది, అయినను (పకృతి పురుషులవజకే కాక సృష్ట్యుత్పతి (కనుపరం 

పర యుపనిషత్తులయందున్న నిత్యపరమాత్మ పర్యంతమును తీనికొని 

పోయడినది, అ ధ్యాత్మజ్ఞానము "కేవలము బుద్ధిచేతనే పొందుట శక్లేశ 

మగుటచే, గ్రద్ద్గచేతను, థ్ శక్లిచేతను దానిని. బొందవలయు నేని 

వాసుదేవభ క్షి యందున్న, నేక భాగవతధర్మముల యందున్న, 

లేక, నారాయణీయ ధర్మములయందున్న విధియును గీతలయందు 

వర్ణి ంపయడినది; కాని యీ విషయములో సైతము భాగవతధర్మము 

లనే యన్నివిధముల ననుకరింపక వాసుదేవునియందుండి సంక ర్థ 

ణుండుు లేక, జీవుడు పుక్లైనని భాగవతధర్శములయందున్న జీవుల 

యొక్క యుత్సత్తి క్రమమును వేదాంతస్మూతానుసారముగ ఖండించి 

భాగవతధర్మములయందున్న భ క్రికిని, ఉపనిషత్తులయందున్న కత 

క్షేత్రజ్ఞ విషయిక సిద్ధాంతమునకును పూర్ణముగ సంబంథము కలదని 

నిరూపింపలుడినది. ఇదిగాక మోక్ష్మ్యపొప్తికి మత్రియొక సాధనము 

పాతంజలయోగము; కాని పాతంజలయోగ మనునదియే జీవిత 
కాలమున ముఖ్యకర్తవ్యమని గీతలలో లేకపోయినను, బుద్ధి సమ 

మగుటకు నిం|దియని గహముయుక్క యావశ్యకత యుండుటచే 

నంతవటికును పాతంజలయోగమునం దున్న 'యమనియమాది 

సాధనముల నుపయోగించుకొమ్మని గిత చెప్పును. సారాంశ మేమి 
యన; వెదికధర్మములలో మోక్షపాప్తికె చెప్పబడిన సాధనము 

లన్నియు కర్మయోగముయొక్క సాంగోపాంగవివేచన చేసినప్పుడు 
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భగవద్గీతయందు (పసంగానుసారముగ కొంచమో గొప్పయో చె 

వలసివచ్చెను; ఈ వర్ణ నలన్నియు స్వతం్యతములని చెప్పితివే 

యసంగతత్త ము సంభవించి గీతలయందున్న సిద్ధాంతము పరస్త 
విరుద్ధముగ నున్నట్లు దోంచును. ఆ యా సాంప్రదాయిక టీకాకార 

వలన నది యధికముగ దృఢ మగుచున్నది; కాని (బహ్మజ్జానః 

నకును, భ క్తికిని సంబంధము కలుగజేసి దాని మూలమున తుద 

కర్మయోగమును సమర్ధించుటయే గీతలలోని ముఖ్య పతిపాద్యమ 
విషయ మని నేను పైనం చెప్పినరీతిగ సిద్ధాంతము జేయునె( 

నీ విరోధము లేమియు నుండవు, కావున పూర్ణ వ్యాపకదృష్టిచే త 

జ్ఞానముతో భ క్తికిని, కర్మయోగమునకును సంబంధమును పూర్ణము 

గలుగంజీయుట యను గీతలయందున్న యలౌకిక చాతు 
మాశ్చర్యకరము గాక మానదు. ఇతర నదు లెన్ని వచ్చి కలసిన 
గంగయొక్క స్వరూపము మాటనే గీతలలో నెన్నిమతమ 
కలయిక యున్నను వానియందు కర్మయోగ మనునదియే ము 

ముగ |[పతిపాద్య మను విషయమునకు భంగము రాదు; కాని క 

యోగ మో రీతిని ముఖ్యవిషయ మైనను దానివలెనే మోక్షధర్మ; 
యొక్క రహస్యమును దీనియందు సుందరముగ నిరూపింపం 
యున్నది, అందుచే కార్యాకార్య నిర్ణయార్థమై చెప్పబడిన గ్ 

ధర్మమే “స హి ధర్మ స్పుపర్యాప్తో _బహ్మణః పద వేదనే” (మ. ( 

అశ్వ, 16. 12)_ |బహ్మపదమును దెలినికొనుటకును పూర్థమ 
సమర్థ మగును. నుజియు నీ మార్గమున నడుచువారు మోక్ష్మవె 

కొజకు మజియొక యనుష్టానము చేయ నక్కజలేదని య 

గీతారంభమునందు భగవంతు. డర్భునునకు స్పష్టముగం జెప్పె 
వ్యావహారికములగు కర్మల నన్నిటిని త్యజించిననే కాని మోక్ష్మపా 

గలుగదని చెప్పు సన్న్యాసమార్లీయుల కిది రుచింపదని నే నెటు, 
దును; కాని దానికి నే చేయు (ప్రతిక్రియ యేమియు లేదు, గ 
(గంథము సన్న్యాసమార్షమును గాని మటియొక నివృత్తిపరవ 
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మార్గము గాని బోధింపనిది మా|తమే కాక జ్ఞానము గలిగిన పిదప 

సైతము కర్మసన్న్యాసము చేయవలయునా? యక్కజ లేదా? యను 

శంకకు [బహ్మజ్ఞానదృష్టితో సయు క్తికమగు నుత్తరము నిచ్చుటకే 

(పవర్తించినది; కావున, భగవద్గీతకు దూడ సన్నా్యస మియ్యవలయు 

నను (భాంతిలోలబడక సన్నాసమార్గపతిపాదకములగు నితర వైదిక 
|గంథములను జూచియే సన్న్యాసమార్గము ననుసరించువారు సంతు 

ష్టులయి యుండవలయును. వేదా గితలయం దే సన్న్యాసమార్ల 

మును భగవంతుండు నిరభిమానబుద్ధితో నిశ్రేయసకర మని చెప్పెనో 

దానినే సమబుద్ధితో సాంఖ్యమార్గీయులును ననుసరింతురు. గాఠ. 

ఏలన: సాంఖ్యులును “జగత్తును నడిపింపవలయునని పరమేశ్వరుని 

యభి|పాయము. మజియు నా పరమేశ్వరుండును దత్రత్సమయముల 

యం దనతారముల నెత్తుచు నున్నాడు గనుక, జ్ఞానము గలిగిన 

పిదప సైతము నిష్కామబుద్ధితో వ్యావహారికకర్మల నాచరించుచుండ 

వలయునని భగవంతుడు గితలలో నుపదేశించినమార్లమె కలికాల 

మందు యుక్తముగ నున్నది ౫ అని చెప్పుటయే వీని నన్నింటిలో 

నుత్తమ మగు పక్షము. 

గీతాధ్యాయ సంగతి యను చతుర్దశ _వకరణము, 

Canam 

భగ, 1-256 
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ARAN 

తస్మా తృర్వేషు కాలేషు మా మనుస్మర యుద్ధ చు 
తం 8.17. 

గీతలలయందున్న యధ్యాయముల సంగతి జూచినను, దాని 

యందున్న విషయములను మొోమాంసకుల పద్ధతితో 'వేర్వేణుగ విచా 

రించినను సాం[పదాయిక టీకాకారులు కర్మయోగమును గాణముగ 

నిశ్చయించి గీతల కనేక విధముల జెప్పిన తాత్పర్యము యథార్థము 

కాదనియు 'నుపనిషత్తులయందున్న యద్వైత వేదాంతమును భక్తితో 

గలిపి దాని మూలమున జ్ఞాని, జ్ఞానము గలిగిన పిదప దన జీవిత 

కాలము నెట్టు గడపవలసిన దనియు దెలువుటయే (అనంగాః జ్ఞాన 

భక్తులతో, గూడిన కర్మయోగమే) గీతలకు నిజమగు' తాత్పర్య ముగు 

నని స్పష్టపడుచువ్నది. మిమాంసకులు చెప్పిన రీతిని కేవలము శ్రౌత 
స్మార్శ కర్మల నెల్ల ప్పుడును జేయుచుండుట శాస్త్రోక్త మయినను, ష్టోన 

(ప్రాప్తి? లేక, కా(బోవు నిట్టి తాంతికక్రియలచే బుద్దీమంతునకు' 
సమాధానము కానేరదు, మజియు నుపనిషత్తులయందున్న ధర్మ 

మును జూచినచో నది కేవలము జ్ఞాననుయ మగుటచే నల్పబుద్దిగల 

* “కావున సర్వకాలములయందు నన్ను స్మరించుచు యుద్ధము జేయుము.” 

యుద్ధము జేయ మను శబ్దము (ప్రసంగము సనుసరించి [ప్రయోగింపం బడినది, 

ఈ శబ్దమునకు. గేవలను “యద్ధమం జేయు మనియ్ యర్థము. కానేరదు. యథా 

ధికారముగం గర్మలం జేయు మని యెజుంగవలయును, 
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వారల కది తెలియుట కష్టము. ఇంతియ కాక దానియందున్న 
సన్న్యాసమార్గము సైతము లోకసంగహమునకు విరుద్ధముగ నున్నది. 
కావున బుది ద్ధి (జ్ఞానము, (పేమ (భక్తి )» కర రృృత్వము నను వాని 
నన్నిటిని తగినట్టు కలిపి, మోక్షమునకు (బతిబంధము లేనట్లును 
లోకవ్యవహారము సులలితముగ నడచునట్టును, జ్ఞానమూలకమును, 
భకి | పధానమును నామరణాంతము నాచరింపందగీనట్టియు కర్మపర 
మగునట్టియు, ధర్మమును భగవంతుండు గీతలయం 'దుపదేశించేను. 
మణియు దీనియందే కర్మాకర్మశాస్తముయొక్క యభ్మిపాయమం 
తయు నున్నది, వేయేల? ఈ ధర్మము నర్జునున కుపదేళించుటకు కర్తా 

కర్మలయొక్క వివేకమే మూలకారణమైన దని గీతలయొక్క యువ 
(కమోపసంహారములను బట్టి స్పష్ట మగుచున్నది. ఏ కర్మనై నను 

ధర్మ్యమును, పుణ్యమును, న్యాయ్యమును, (శేయస్కరమును నని 

కొని, అధర్మ్యమును, పాస పదమును, అన్యాయ్యమును, గర్హ్యము 

నని కాని చెప్పవచ్చును. అది యెట్టన : ఉపపత్తిని లీక, రహస్య 
మును చెప్పక యీ విషయ మో రీతిగం జేయ(బడిన యెడల శుద్ధమ 
నియు, నింకొక రీతిగం జీయంబడిన యెడల నపరిశుద్ధ మనియు విధిని 

మ్మాతము దెలువునది యగును. *హింసం జేయకుము, చౌర్యమును 

జేయకుము, సత్యమును జెప్పుము (సత్యం వద, ధర్మం చర్చ మొద 

లగు విధానము లట్టి'వే. మన్వాదిస్మృతులలోను, నుపనిషత్తులలోను 

“నీ పద్ధత స్పష్టముగ నున్నది; కాని మనుష్యుండు జ్ఞానముగల (పాణీ 

యగుటచే. బూర్వోక్షము లగు కేవల విధులచే బురుషునకు, దృప్తి 

కలుగక పోవుటచే నీ నియమముల విధించుటకు( గారణ మేమియో 

యెజుంగ వలయు నని స్వభావముగనే తోను. పిదప నీ విచార 

మును జేసి చేసి యా విధులయం దున్న నిత్యమును మూలము నగు 

తత్త్వమును శోధించి. పకటన జేయును. వ్యావహారికధర్మముల క్రీ 

రీతిగ నంతమును జూచి వానియందున్న మూలతత్త్వమును శోధించి 
బయటికి? దీయుట శాస్త్రములు సేయు పని యగుటచే, నీ విషయ 
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ములయొక్క విధులను సమకూర్చి చెప్పుటయే యాచార సం గహ 

మని చెప్పుదురు. కర్మమార్గముయు క్ర యాచార సంగహము స్మృతి 
గంథముల యందున్నది. భగవద్గీతయం దా యాచారముయొక్క 

మూలతత్త ము లేవియో సంవాదాత్నకమగు, లేక, పౌరాణిక మగు 

పద్ధతితో శాస్త్రీయమగు వివేచనచేయంబడినది. కాన భగవద్గీతయందు 
(పతిపాధ్యమగు విషయమును కర్మయోగము అని మ్మాతమే చెప్పుట 

కంకు కర్మయోగశాస్ర్ర మని చెప్పుట మిక్కిలి మంచిది. ఈ యోగ 
శాస్త్ర మను శబ్దము భగవద్గీతలయొక్క యధ్యాయసమాప్తి సూచక 

మగు సంకల్పమునం దున్నది. _గీతలయందున్న యీ కర్మయోగ 
శాస్త్రమునకే పారలౌకికదృష్టిని. వదలునట్టి (అనగా; అ్మపధాన మను 

కొను) పాళ్చాత్యపండితులు సద్వర నశాస్త్ర మనియు, నీతిశాస్త్రము 

యొక్క మూలతత్త్వ మనియు, కర్తవ్యశాస్త్ర మనియు, కార్యాకార్య 

వ్యపస్థితి యనియు, లేక, సమాజధారణశాస్త్ర మనియు, నా యా 

లౌకిక నామముల: బెట్టుచున్నారు. మటియు వారి మార్గములు, 

నీతియు మోమాంనయు సైతము లౌకికములుగనే యున్నవి; గాన 
నిట్టి పాళ్చాత్యపండితుల |గంథముల చదువుకొనిన వారిలో ననేకులు 

సంస్కృతవాజ్బ్యయమునందు సదాచరణముయొ క్ష, లేక, నీతియొ క్ర 

కారణముల నెవరును నిర్ణయించి |వాయలేదనియు, మన దేశము ' 

నందున్న గొప్పతత్త్వజ్ఞానశాస్త్రము వేదాంతమే యనియు, |పస్తుత 
మందున్న మన వేదాంత గంథములను జూచితిమేని సాంసారిక కర్మల 

విషయమై యది తజచుగ నుదాసీన మగు ననియు, నింక కర్మ 

యోగశాస్త్రముయొక్క (అనయా; నీతిశాస్త్రము యొక్క) విచార 

మెక్కడ చేయలేదనియు, వ్యాకరణము, న్యాయము మొదలగు 
గంథములయందు నీ విచారముండుట శశ్యము కాదనియు, స్మృతి 

గంథములయందు విధులసం|గహమే తప్ప మజేమియు లేదనియు, 

నా కాలమున మన శాస్త్రకారులు మోక్షముయొక్ష గహన మగు విచా 

రణలో నిమగ్ను లయి యుండుటచే సదాచరణముయొక్క, లేక, నీతి 
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ధర్మములయొక్క మూలతత్త్యమును వివేచించుట మణచి యుందు 

రనియు ననుకొనుచున్నారు. మహాభారతమును గాని, భగపద్గీతను 

గాని బాగుగ పరిశీలన: జేయుచు. జదువుకొనిన నీ యభ్మిపాయ 

ముండదు; కాని మహాభారత నుతి విన్నర మగుటచే దాని నంతయు 

బూర్ల నుగను జదివి, దానియందున్న + విషయములను దెలినికొనుట 

కష్ట 'మగును; మజియు గీత చిన్న దైనేను సాంపదాయిక టీకాకారుల 
యొక్క యభిపాయానుసారముగ దానియం దొక మోక్షప్రాప్తి 
యొక్కజ్ఞానమే చెప్పంబడినదని యెన్నుదురు; కాని యెవరు నన్నా 

సము, కర్మయోగము నను నీ రెండు మార్లములును మనదేశమునందు 

వేదము లున్నప్పటి నుండియు నాచరణములో నున్నను, సన్న్యాస 

మార్గమునం దున్న వారికంకు నెప్పు జైనను కర్మయోగము ననుస 

రించువారి సంఖ్య వేయి రెళ్లుక్కువగ నున్నదనియు, పురాణేతిహాస 

ములయందు వర్జీింపంబడిన మహాపవురుషు లెల్లరును, కర్మయోగము 

నకే పురస్కర్శ లనియు ననుకొనరు; కాని వీరిలో నెకరికైనను తమ 
కర్మయోగశాస్త్రమును సమర్థింప వలయు నను బుద్ధి పుట్టలేదా యేమి? 

యని యడిగిన, సమస్తజ్ఞా నమును (బాహ్మణజూతులయం దుండుట 

చేతను; వేదాంతి [బాహ్మణకర్మ నిమిత్తమై యుదాసీను(డై యుండుట 

చేతను, కర్మయోగముమోంద |గంథ మేమియు రచియింప6 బడలేదని 

సమాధాన మెవరైనను జెప్పినను నదియు నయుక్తి కము కానేరదు. 

కారణ మేమి యన: ఉపనిషత్కాలమందును తదనంతర కాలములం 

దును జనక శ్రీకృష్ణులవంటి జ్ఞానులు క్షతియులలో నుండిరి; మటియు 
వ్యాసులవారి వంటి బుద్ధిమంతులగు (బ్రాహ్మణులు గొప్పగొప్పవారైన 

క్షకియులయొక్క యితిహాసముల (వాసియున్నారు. ఈ యుతి 

హాసమును |వాయుచు నా గొప్పవారి చర్మితలయందలి రహస్య 

ముల చెప్పనక్కుణ లేదా? యందుమేని యా రహస్య మనంగా కర్మ 

యోగము, వ్యవహారశాస్త్రమే. కాని దానిని జెప్పుటకే మహాభారత 

మున _పతిస్థలము నందును సూక్ష్మముగ ధర్మాధర్మముల వివేచించి 
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పతిస్లలమునందును జగత్తుయొక్క ధారణపోషణలకు కారణమయిన 

సదాచారముయొక్క 'అనంగా; ధర్మములయొక్క యు; మూల 

తత్త్వముల యొక్కయు) మోక్షదృష్టిని వదలక గీతలయం దూహో 
పోహలచే6 జెప్పంబడినది. ఇతరములగు పురాణములలో సైత మిట్టి 

యనేకములగు |పసంగములు కలవు; కాని గీతయొక్క తేజము 
నెదుట నితరములగు వివేచనల కాంతులు (పసరింపక పోవుటచే 
భగవద్గీత యనునది కర్మయోగళాస్ర్రమునందు |పధాన|గంథమై 
యున్నది. ఈ కర్మయోగముయొక్క నిజమగు స్వరూపమును పూర్వ 

(పకరణమునందే సవిస్తరముగ నిరూసించియున్నాను. అయినను 

గీతలయందు వర్ణింపబడిన కర్మాకర్మలయొక్క యాధ్యాత్మిక 
మూలతత్త్వములతో, పాశ్చాత్యపండితులచే( [బతిపాదింపంబడిన నీతి 
యొక్క ఘూలతత్త (ము లెంత పర్యంతము సంబంధించి యుండునో 
యని పోల్పుటయే తులనతప్ప గీతాధర్మముల నిరూపణ పూర్ణ 
మయిన దని చెప్పుటకు సాధ్యము కాదు, ఈ సరిచూచుటలో రెండు 

పక్షముల యందలి య ధ్యాత్మజ్ఞానమును చక్కగం బరిశీలింపవలసి 

వచ్చును; కాని పాశ్చాత్యుల యా ధ్యాత్మికజ్జానము, మన వేదాంత 

ములయందలి జ్ఞానముకం కొ నెక్కువగ “సటివజకుం గనపడుట 

లేదు. ఈ విషయము నెల్ల వారు నొప్పుకొందురు. గావున మన 
యధ్యాత్మశాస్త్రమును, పాశ్చాత్యుల యధ్యాత్మశాస్త్రమును పోల్చి 
సరిచూడవలసిన యవసర మేమియు లేదు. కాన నే శాస్త్రమునకు 

* వేదాంతము పాళ్చాత్యతత్త ఎక్షొనముతో సరిపోల్చుటను |పొ"ఫె ఫెసర్ 
“డాయసి ననువాండు Th Elements of Metaphysics అను [గంథమున 
నచ్చ టచ్చట6 జేసెను. ఈ|గంథపు రెండవకూర్చు చివర “ర్న the Philoso- 

phy of Vedanta” అను విషయమును గుతించి 1808 సం॥ పొ. డాయసన్ 
భరతఖండమునకు వచ్చినప్పుడు బొంబయి రాయలేషియాటిక్ సొ'సై టికై యుప 
న్యాసము నిచ్చిన విషయము సైతము తెలుస౭బడినది. ఇంతియకాక గాగం Religi- 

on of Philosophy of Upanishads” అను తాయసన్ |గంథము సైత మీ 
విషయము గుటించి ముఖ్యముగ ఉదుపందగినది, 
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శాస్త్రకారు లుపపత్తి చెప్పలేదని యనేకులు దలంచుచున్నారో యట్టి 
నీతిశాస్త్రముతో, లేక, కర్శయోగముతో బోల్చి సరిచూచుటయే 

మిగిలి యున్నది; కాని యీ యొక విషయవిచారమే పూర్తముగం 

(బతిపాదించుటకు మణియొక [గంథము వపాయవలసినంత యధిక 

ముగ నున్నది. అయిన నీ |గంథమునం దీ విషయమును సంపూర్ర 

ముగ నుపపాదించుటకు నిష్టము లేకున్నను దిగ్గర్శనార్థమై దానియరి 

దున్న కొన్ని ముఖ్యవిషయముల నీ యుపసంహారమునందు వివేచన 

జేయుచున్నాను. 

సదాచరణము, దురాచరణము, ధర్మము, అధర్మము, నను 

విషయముల విచారించితి మేని యవి జ్ఞానియొక్క కర్మలనే సంబం 

ధించియుండును. కాన నీతి గలిగియుండుట కేవలము జడకర్మ 

యందు నేదు. బుద్దియందే యున్నదని కొంచెము విచారము 

చేసిన నెల్ల వారికి. దెలియును. * ధర్మో హి తేషా మధికో విశేషఃో 

లు ధర్మాధర్మజ్ఞానమే బుద్ధిమంతులగు మనుష్యులకు6 గల విశేషము, 

ఈ ప వచనముయొక్ష తాత్చర్య మిదియే. ఒకయెద్దు మనలను పొడు 

చుటచేతనే యది పోట్లది యనియు, భయంకరమయినది యనియు 

ఫునము చెప్పుదుము, నిజమే; కాని యెద్దు పొడిచెనేని దానిపై 

నెవరును రాజునొద్ద నభియోగము (వ్యాజ్యెము) చేయరు. నదీ 
[(సవాహము వచ్చి సస్యము కొట్టుకొనిపోయిన యెడల “అనేకుల 

కధిక నష్టము గలుగుటచే * నెవ్వరును దానిని దురాచారనంత మని 

కాన్స్ బందిపోటు చేయునది యని కాని యనరు. దీనిపై ననేకులు 

“ ధర్మాధర్మముల యొక్క నియమములు మనుజునియుక్క వ్యవ 

సోరములనే సంబంధించియుండునని యొకప్పు'డంగీకరించిన పిదప 

మనుజుని కర్భలయందలి మంచి, చెడుగుల విచారింపవలసిన వారు, 

హారికర్మలనుండి మామే యేల చేయరాదు?” అని (పశ్నంజేయు 

దురు. ఈ | పశ్నకు సమాధానము. జెప్పుట యొక కష్టము కాదు. 
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కారణ మేమియన; అచేతనవస్తువులు, పశుపక్ష్యాదులునగు మూఢ 

ప్రాణులయొక్క విషయమును వదలి మనుజుని కృత్యములనే విచా 

రించినను వారిలో సైతము వెణ్టివాండును, నజ్జ్ఞానులును, కొంచెము 

తప్పు చేసినను లోకమున (అనగా: వ్యావహారిక నియనుముల 

యందు క్షమింపబడం దగినవారని యెన్న(బడుదురు గాన, మను 

జాని కర్మాకర్మల యందలి మంచిచెడుగులను నిశ్చయించుటకు. 

గర బుద్దిపూర్వకముగ నా కర్మలను జేసినప్పటికిని నా కర్మల యొక్క 

పరిణామ మతనికి చెందునా? చెందదా? యను విషయమునే 

ముందుగ విచారింపవలసి వచ్చును. ఒక శ్రీమంతు(డగు గృహస్థుండు 

తన సంతోషానుసారముగ విశేషమగు దానము నిచ్చుట యేమియు. 
గష్టము కానేరదు; కాని యీ వీషయము మంచిదైనను దానియొక్క 

సత్యము చైతికమూల్యము నిశ్చయింపవలసి వచ్చినప్పుడు సహజ 

ముగ6 జేయంబడిన దానమును మా|తమే దానిని నిశ్చయింప( గూ 

డదు. ఈ శ్రీమంతు డగు గృహస్థుని బుద్ధి నిజముగ శద్ధాయుక్రముగ 

నున్నదా? లేదా? యని చూడవలనివచ్చును. నుజీియు దానిని 
నిర్ణయించుట కీ దానము సహజముగ చేయంబడినది కాదనుటకు 

హేతువు కాన్బింపనిచో నా దానముయొక్క యోగ్యత శ్రద్ధాపూర్వక 

ముగ జేయంబడిన దానముతో సమానముగనున్నదని యెవ రనుకొ 

నరు? నిదానము శంకించుట కైనను యోగ్యమగు కారణ ముండును. 

సర్వధర్మాధర్మములను వివేచించిన పిదప మహాభారతమందు కడపట 

నీ విషయ మొక కథయందు సుందరముగ వర్షింపయుడినది. యుధి 

షిరుడు రాజ్యారూఢుండైన పిదపం జేసిన గొప్ప యశ్వమేధము నం 
దన్నదానముచేతను, ధనదానముచేతను ననేకులు సంతుష్టులె యుధి 

ష్టిరుని ప్రశంస చేయ నారంభించిరి. అప్పు డక్కడ కొక ముంగిస 

(కులము) వచ్చి “ఈ |పశంసయంతయు వ్యర్థము పూర్వమునం దీ 

కురు'క్షేతమునందె యుంఛవృ త్తిచేతను (అనలా: వరిమళ్ళయందలి 
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గింజల నేజుకొని తినుటచేతను) కాలము గడపుచుండిన యొక దర్శిద 
(బాహణు(డు తానును దారపుత్చా దులు ననేక దినము లుపవాసములు 

చేసి యొక దినమున నతికష్టమున లభించిన పేలపిండి నంతను సమ 

రించి చేసిన యతిథియజ్ఞ మున కీ యుధిష్టిరునియజ్ఞ ము సమానము 

కాదు” అని చెప్పెను (మ. భా. అశ్వ. 90). ఈ ముంగిసయొక్కు 
ముక్టైయు సగము శరీరమును బంగారు వికారమైనదిగ నుండెను. 

యుధిష్టిరుని యజ్ఞము యోగ్యత యీ దరిద్రబ్రాహణుం డతిథి కిడిన 

మానెండు పేలపిండితో సమానమైనది కాదు, ఏలన : “ఈ [(బాహ్హణుని 

యింటిలో నతిథుల యుచ్చిష్టమునందు పొరలాడుటజే, నా ముస్పై 

యు, సగము శరీరమును బంగారువికారమైనది; కాని యుధిష్టిరుని 
యజ్ఞ మంటపమునందు పొరలాడుటచే మిగిలిన శరీరము బంగారము 
కాలేదే” యని యది చెప్పెను. ఇచ్చట కర్మయొక్క బాస్యాపరి ణాను 

మును గమనించి యనేకుల కధికహిత మెందులో నున్న దని మనము 

కొంత విచారించితి మేని మొక యతిథిని తృ ప్తినొందించుట కంక 

ననేక జనుల తృప్తి నొందించు యోగ్యత లక్షమడుంగు లఢిక మని 

నిర్ణయింపవచ్చును; కొని కేవలము ధర్మదృష్టిచే. గాకపోయినను, 

నీతిదృష్టిచే మ్మాతము చూచిన నీ నిర్ణయము సరిగా నుండునా? 
ఉండదు. ఏలన: ఎవరికైనను పు ప్రష్కలమగు (దవ్యమును నంపాదిం 

చుట గాని, లేక, లోకోపయోగార్థమై గొప్పగొప్ప పనులు చేయుట 

గానీ సంభవించుట వారి సద్వర్శనము ననుసరించియే యుండదు. 

మజియు దర్శిదుండగు (బాహణునకు గొప్పయజ్ఞ ముచేయుట సాధ్య 

ముకాని హేతువుచే నతండయ యథాశక్తిగం జేసిన స్వల్పకృత్యము 
యొక్క నైతికమగు, లేక, ఛార్మికమగు మూల్యము తక్తువ యగునేని 
వరిద్రుండు శ్రీమంతు(నివలె నీతిమంతుండును ధార్మికుండు నగుటకు 

నెప్పుడు నాళింపనక్కటి లేదని సిద్ధాంత మగును. (పకృత కథయం 

వాత్మస్వాతంత్ర్యానుసారముగ తన బుద్ధిని శుద్ధముగ నుంచుట బ్రాహా 

నుని యధీనమైయుండెను. మజియ నతని స్వల్పకృత్యమునుబట్టి 
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యతని పరోపకారబుద్ధి యుధిష్టిరుని బుద్ధియంత శుద్దము గానే యున్న 

దను విషయమై యెమియు సంశయము లేదు. అతనియొక్కయు 

అతని స్వల్చ్పకృత్యము యొక్కయు నై తికమూల్యమును యుధిష్టిరుని 

మహాయజ్ఞముయొక్క నైతికమూల్యముతో సమానమైనదే; వేయేల? 

దరిదుండును ననేక దినము లుపవాసము చేయువా(డును, అనంగ, 

బ్రాహ్లణు( డన్నదానముచే నతిథిప్రాణముల సంరక్షించునవుడు చేసిన 
న్వార్థ త్యాగమునుబట్టి యాతనియొక్క బుద్ధి యెంత శుద్ధ మైనదియు 
స్పష్టమగుచునే యున్నది. కారణ మేమియన్ : ధైర్యాది సీణములవలె 

శుద్ధబుద్ధియొక్క నిజమైనపరీక్ష కష్టకాలమునందే చేయవలయు నను 
విషయము నెల్ల వారును సమ్మ తింతురు కాన, సంక టకాలమునందు 

సైత మెవరియొక్క నై తికమగు సత్యము చలింపదో వాండె సత్యమగు 
నీతిమంతు( డని కాంటనువా(డు సైతము తన నీతి గంఖభారంభమున 

జెప్పెను. ముంగిసయొక్క యభిప్రాయమును నిదియే; కాని రాజ్యా 
రూఢు;, డయిన పిదప (అనంగా; సంపత్కాలమునందు చేయబడిన 

యొక్క యశ్వమేధముబే, గాక యంతకు మునుపు (అనగా: అప 

త్కాలమందు, లేక, యనేక |పతిబంధకములు కలిగినప్పుడు) బ్రాహ్మ 

ణుని శుద్ధబుద్ధివలె యుధిష్టిరుని శుద్ధబుద్ధి పరీక్షింపయిడినధి; కావున 

ధర్హాధర్మ నిర్ణయము యొక, “పెనం జెప్పంబడిన స్యాయముచేత యుధి 

ష్టరుండు ఛార్మికుండే యని మహాభారతకారునియొక్క సిద్ధాంతము 

గాన నతండు ముంగిస నిందించుచున్నదని చెప్పెను. అయినను. 

అశ్వమేధము చేయువానికిం గలుగు గతియే |బోహ్మణునకు లభించిన 

దని చెప్పణడుటచే |బాహ్మణుని కర్మసంబంధమైన యోగ్యతయు, 

యుధిష్టిరుని యజ్ఞముకంకొ యధికము శాకపోయినను నీ రెంటి 

యొక్కయు నైతికమును, ఛార్మికమునగు మూల్యము, సమమైనదే 

యని మహాభారతకారుని యభ్మిపాయము నీర్వివాదాంశము. వ్యవ 

హారమునందు సైత మో న్యాయము ననుసరించియే యొకానొక 

లక్షాధీశుండు ధర్మకృత్యమునకు వేయిరూప్యము లిచ్చినను, దరిద్రుం 
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డొక్క రూప్యము నిచ్చినను నా రెంటియొక్క వైతికనుగు మూల్యము 

సమానమే యని యెన్నుదుము. చందా యను శబ్దమునుండి యో 

దృష్టాంత మెవరి'కై నను క్రొత్తదిగా నెన్నసగును. మహాభారతమున 

ముంగిసకథయందు జేయయడిన ధర్మముల యొక్క వివేచనయందే 

సహ సశ క్రి శ్చ శతం శతశ క్రి ర్హశాపి చ, 

దద్యా దపశ్చ యః శక్త్యా సర్వే తుల్యఫలాః స్మృతాః, 

మ.భా.అశ్య. 90.97 

= వేయి గలవా(డు నూటును, నూటు గలవాడు పదియును, లేక 

యెవరయిన యథాశక్తిగ కొంత నీరైన నిచ్చినను చా రెల్లరును 
తుల్యఫలులు, (అనయా: సమానమైన యోగ్యత గలవారు గనే 

యున్నారు అని యున్నది. మజియు “ప్యతం పుష్పం ఫలం తోయం” 

గి. ౪. 26) అను నీ గితావాక్యముయొక్క తాత్సర్యమును నిదియే. 
మన ధర్మములయందే కాడ, క్రై సవధర్శములయందు సైత మో 

సిద్ధాంతమే యంగీకరింపబడినది. .“ దైవముచే నెవరికి సుష్కలముగ 

నీయంబడినదో వారినుండి యధిక ఫలము నపేక్షించుచున్నారు* 

(ల్యూక్. 12.46) అని క్రీస్తు వొకచోట చెప్పెను. ఒకదినమున |కీస్తు 

దేవాలయమునకు పోయా, ధర్మార్థమై [(దవ్యము సేకరించుటకు. 

(బారంభించిరి. అప్పు డచ్చో నత్యంత దరిదురాలగు నొక విధవ 

తనవద్ద నున్న 'రెండుకైసలను ధర్మార్థ మాయగా జూఛి “యీమె 

యితరుల యందజికంట గొప్పథర్మము నాచరించినోదని |కీస్తు తాను 

చెప్పినట్టు బైబిలులో మతియుకచోట చెప్పబడినది (మార్కు..12,శలి 

మజణియు 48). కర్మయొక్క యోగ్యత కర్తయొక్క బుద్ధింబట్టి నిశ్చ 

యింపవలసి వచ్చును. కర్షయొక్క బుద్ధి శుద్ధ మగునేని చిన్నకర్మ 

యైనను గొప్ప కర్మలకంకొ ననేక సమయములయందు గొప్పకర్శల 

యొక్క నైతికమగు యోగ్యతను పొందునసు విషయమును క్రీస్తు 

సైత మొప్పుకొని యున్నాండని దీనినిబట్టి స్పష్ట మగును. విరుద్ధపక్షము 
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నందు (అనంగా : బుద్ధి శుద్ధము కానప్పుడు కర్మలయొక్క నైతిక 

మూల్యముపై దాని కేమి మార్పు సంఘటిల్లునో విచారించితి "మేని 

హత్యచేయుట యను కార్య మొక్కటియే కాన్సించును; కాని తన్ను( 

జంపవచ్చు నప్పుడు స్వసంరక్షణార్థమై చంపుటయు, నొకానొక శ్రీమం 

తుం డగు పాంథుని |[దవ్యమును దో(చుకొనుట మార్గమధ్యమున 

వానిం జంపుటయు నను నీ రెండు విషయములును నైతికదృష్టిచే 

సమములైనవి కావు. జర్మను పండితు(డగు షిల్లర్ అనువా( డీ విధ 

మగు నొక |పసంగమును తనయొక్క విలియం "సల్ అను పేరుగల 

నాటకముయొక్క కట్టకడపట వర్ణించెను. మజియు నచ్చో నతడు 
బుద్ధి యొక్క శుద్ధా శుద్ధతలంబట్టి బావ్యామున సమానములయిన 

రెండు కృత్యములయందును గలదని చెప్పిన భేదమే స్వార్థత్యాగ 

మును, స్వార్థహత్యయు నను వానిలో నున్న భేదము. కర్మల) చిన్న 

వైనను, సరిసమానము లైనను వానిలో నైతికదృష్టిచే సంభవించు 

. భేదమే హేతుభూతమగు కర్మచే సంభవించుచున్న దని దీనివలన 

స్పష్ట మగుచున్నది. ఈ హేతువునే, ఉద్దేశము; వాసన, బుద్ధి యని. 

చెప్పుచున్నారు. కారణ మేమియన; బుద్ధిశబ్దమునకు వ్యవసాయాత్మక 

మగు నిందియ మనీ శాస్త్రీయార్థ మైనను, జ్ఞానము, వాసన, 

హేతువు ననునవి యన్నియు బుద్ధిరదియము యొక్క వ్యాపారఫల 

ములే యగుటచే వానిని సైతము బుద్ధి యని చెప్పుట వాడుకయై 

యున్నది గాన, స్థిత పజ్జునియొక్క సామ్యబుద్ధియందు వ వ్యవసాయా 

త్మకబుద్ధి యొక్క శుద్ధతయు చేరునని పూర్వమునందు చెప్పంబడినది. 

యుద్ధము చేయుటచే నెంత జనమునకు కల్యాణము గలుగునో 

యెందజకు నెంత కష్టము నష్టము గలుగునో చూడు మని యర్జును 

నకు భగవంతుడు సెప్పలేదు. పైగా, భగవంతుడు “నీవు 
యుద్ధము చేయుటచే భీష్కుండు చచ్చునా? (దోణుండు చచ్చునా? 

యను ప్రశ్న గౌణ మనియు, “నీ వే బుద్ధితో యుద్ధము చేయుటకు 
నిలువణుడియున్నా వనునది ముఖ్య|సశ్న" యనియు, “నీయుక్కు 
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బుద్ధి స్థిత్మపజ్ఞునిబుద్ధివలె నున్నచో, అ శుద్ధము, పవ్శితము నగు 

బుద్దితో స్యిక్క “ర రృవ్యములను జేయుచుండ భీష్ముడు గాని, 

[దోణుండు గాని మృతు లైనను అపాపము నీకు తగుల దనియు, 
భీష్ముని చంపుట యను ఫలమును మనస్సున నునిచికొని, దానిశై 
నీవు యుద్ధము చేయుట లేదనియు, నీకు జన్మము మొదలుకొని 

హక్లుగా లభించియుండు రాజ్యముయొక్క విభాగమును నీ వడిగితి 

వనియు, నింతియ కాక యుద్ధము తప్పిపోవునంత పనిం జేసినను 
సామోపచార ముపయోగింపక పోయె ననియు; శిష్టత్వము, సాధు 
త్వము నను నీ ని మార్గములచే కార్యము నెజువేజనినాం డుపాయాంతర 

మేమియు తేకపోవుటచే నీవు యుద్ధకార్యమును జేయుటలో దోషమే 
లేదనియు, పైంగా దుష్టునియొద్దనుండి తన ధర్మ్యమగు హక్కును 
నిలుపుకొనుటక్రె (బాహ్మణునివలె బిచ్చమెత్తుచుండక యావశ్యక 

మగునేని క్షాతధర్మము ననుసరించి, లోకసం[గహార్థమై యా 

హక్కును యుద్ధముచే సంపాదించుకొనుట నీకు కర్తవ్యమే యగు 
ననియు చెప్పెను (మంఖభా.ఉ. 28 మటియు 72; వనపర్వ. 8.58. 

మజియు 0). భగవంతుని |శేష్టమగు నీ వాదము ననుసరించియే 

వ్యాసులవారు శాంతిపర్వమునందు యుధిష్టిరునకు సమాధానమును 

గలుగ జేసిరి (శాం. అ. శ్రి, మజీయు 88); కాని కర్మాకర్మనిర్థ 

యార్థమై బుద్ధి యీ తీరున శ్రేష్టమని యంగీకరించినను శుద్ధబుద్ధి 

యనగా నేమియో యిప్పుడు చెప్పుట యావశ్యక మగును. కరణి 

మేమియన: మనస్సును బుద్ధియు ననునవి |పకృతియొక్క వికార 

ములు. అవి పుట్టుకలోనే సాత్తి కములు, రాజసములు, తామసము 

లని మూ(డువిధములు, కావున బుద్ధికం కొను పరమందున్న నిత్య 

మగు నాత్మయొక్క సర్వభూతములయందును నొకటిగ నుండు 

స్వరూపమును దెలిసికొని యీ రీతిగనే కార్యాకార్యములు నిర్ణయించు 

బుద్ధినే యీ శాస్త్రమునందు శుద్ధము, లేక, సాత్త్విక వుని చెప్ప 

వలయు నని గీతయందు చెప్పంుడీనది. ఈ సా త్త్వికబుద్ధినే సామ్య 
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బుద్ది యనియు ననెదరు. మణియు దానియం దున్న “సామ్య” 

శబ్దమునకు సర్వభూజాంతిర్లతమగు నాత్మయొక్క యేకత్వమును 

సొమ్యమును దెలిసికొనునది యని యర్థము. ఏ బుద్ధి యో సామ్య 

మును దెలిసికొనదో యది శుద్ధమును సాతి త్ల్యికమును కాదు. . నీతి 

నిర్ణయ మను విషయమునందు సామ్యబుద్ధి యీ రీతిగ శేష్ట మని 
యంగీకరించిన పిదప బుద్ధియొక్క యీ “సమతను లేక సామ్యము 
నెట్టు తెలిసికొనవలయు నను (పశ్నపిదప వెలువడును. కారణ మేమి 

యన; బుద్ధి యనునది యలతరిందియ మగుటచే నది మంచిదై 

యున్నదో చెడుదై యున్నదో న్యేతములకు గోచరము కాదు. కావున 
బుద్ధిసమఘుగను, శుద్ధముగను నున్నదా? లేదా? యని పరీక్షించు 
టకు మొదట మనుజుని బాహ్మ్యాచారముల వైపునకు దృష్టిని 

వ్యాపింప జేయవలయును; లేనియెడల నాయొక్క బుద్ధి మంచిది 
యని నోటితో చెప్పి కావలసిన పను లన్నియు చేయుటకు సారం 
భించును. కావున నిజమగ్సు | బహ్మజ్ఞూని యని యతనియొక్క 

స్వభావమునుండియె  తెలిసికొనవలయును. మాటలు మాత్రమే 
చెప్పువా(డె యైనచో నత(డు నిజమగు సాధువు కాండని శాస్త్రము 

నందు సిద్దాంతీకరింప, బడినది. భగవద్గీతలయందు స్థిత పజ్ఞుని 

యొక్క, “తేక భగవదృ్భక్తుని యొక్క లక్షణములను జెప్పుచు నట్టి 

భక్తుడు జగత్తునం దితరులతో నెట్టు సంచరింపవలయునో యి 

విషయమే ముఖ్యముగ వర్థింపంబడినది; మజియు పదుమూండవ 

యధ్యాయమునందు జ్ఞానముయొక్క వ్యాఖ్యానము సైత మా 

యుద్దేకమంతొ డన చేయబడినది (అనయా : జ్ఞునముయొక్క స్వభా 

పై నేమి పరిణామము సంఘటిల్లునో చెప్పేబడినది), ' (బ్రహ్మ 

జనమును బొత్సిగ వదలివేయ వలయునని గీతలు చెప్పుట లే దని 
యిందువలన స్పష్టముగం గన్పట్టును, కాని యొకానొకనియొక్క. 

బుద్ధి సమముగ 'నున్నదా? శా, యని పరీక్షించుటకు నతని 

బాహ్యకర్మలును నడతయు ముఖ్యసాధనములు. సంకటకాలమున 
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నవి మిక్కిలి ముఖ్యసాధనములు; కావున నొక బాహ్యావ ర్తనమును 
బట్టియే పొరపాటు లేకుండ నీతిమత్తను పరీక్షించుట సాధ్యము 
కోదనియు, గుర్తు నుంచుకొనవలయును. కారణమేమి యన; ఆయా 
సమయములయందు బాహ్యకర్మ యల్పమయినను దానియొక్క 
నైతికమగు మూల్యము గొప్పదియే యగునని నకులోపాఖ్యానముం 
బట్టి సిద్ధ మగుచున్నది. కావున బాహ్యకర్మ కొలందిదియైనను గొప్పది 
మైనను, ఒకనికి సుఖకరమైనను అనేకులకు సుఖము నిచ్చున దైనను 
బుద్ధి పూర్తిగ శుద్ధ మగుటకు నింతకంకొ. నెక్కువ మహ త్ర్వము 
నిచ్చి యో బాహ్యకర్మలను బట్టి మాత్రము విచారించిన సీతిమ తకు 
యోగ్యమగు నిర్ణయము కానేరీదని మన శాస్త్రకారులు నిశ్చయించిరి. 

మణీయు దీనింబట్టియే కర్మకం'కు బుద్ధి (శీష్టము (Re 2. 49) అని 
గీతలోని కర్మయోగమునందు సమము, శుద్ధము నగు బుద్ధికే 
(అనయా: వాసనశే ప్రాధాన్య మియ్యంబడినది. గీతకంకు నర్వా 

చీనమగు నారదపాంచరా[తము లనుపేరు గల భాగవతధర్మముల 

యందున్న యొక (గంథమునందు మార్క్మండేయులు_ 

మానసం |ప్రొణినా మేవ సర్వ కరె రై ఇకకారణమ్, 

మనోనురూపం వాక్యం చ వాక్యేన || (ప్రస్ఫుటం మనక, 

నా, పం. 1.7.18. 

_ లోకులయొక్క సర్వకర్మలకును మనస్సే యొక (మూల కార 

అము. మాట యా మనస్సు ననుసరించి యుండును. సంభాషణను 

బట్టియే మనస్సు పకట మగును అని నారదునకు, జెప్పిరి. మనో 
నిశ్చయము గలిగిన పిదప సర్వకర్మలును సంఘటిల్లుచున్న వని 
సారాంశము, కావున కర్మాకర్మల నిర్ణయించుటకు గీతలయందున్న 

శుద్ధబుద్ధియొక్క సిద్ధాంతమునే “బౌద్ధ గ్రంథకారులు సైతము స్వీక 

రించిర” ఉదాహరణము £ ధమ్మపద. నును పేరుగల బౌద్ధులయొక్క 

(పసిద్ధమగు నీతి గంథారంభమున... 



400 గితారహస్యము 

మనోపుబ్బంగమా ధమ్మా మనో సేట్టా మనోమయా, 

మనసాచేపదుట్టేన భాసతి వా కరోతి వౌ, 

తతో న దుర్భా మన్వేతి చక్కం ను వహతో పదం, 

_ మొదట మనోవ్యాపారము ననంతరమున ధర్మాధర్మముల 

యాచరణయును సంభవించును. గాన నీ విషయమునందు మనస్పే 

ముఖ్యము; మనస్సే (శ్రేష్ట మగుటచే నీ సర్వధర్మములును మనో 

మయములే యని చెప్పవలయును. కావున క ర్తయొక్క మన స్పెంత 

శుద్ధము గాని, దుష్టము గాని యగునో భాషణమునకును, కర్మకును 

నంత మంచిచెడుగులు సంఘటిల్లును గాన వాని ననుసరించియే 

యతనికి, సుఖదుఃఖములును (పొప్పము లగు నని యున్నేది*. 

అటులే యొక్క పర్యాయము పూర్తిగ శుద్ధమును నిష్ణామము నయిన 

మనస్సుగల స్థిత పజ్ఞు(డగు పురుషుని వలన నే పాపమును సంభవించు 

టకు శక్యము కాదు. అన్ని పనులను చేసినను నతనికి పాపపుణ్యము 

'అంటవని యిందలి సారాంశము. దీనినిబట్టి యుపనిషత్తులలోను, గీత 

యందును జేయ(బడిన రెండవ యనుమానము సైతము (కౌషీ.8,1; 

గీ, 18. 17) బౌద్ధులకు సమ్మతమే యని స్పష్ట మగును. కావున 

నర్హతుండు  (అనంగా: పూర్ణావస్గ నొందిన పురుషుండు తప్పక 

శుద్ధుండును; నిష్పావుండు నయి యుండునని బౌద్ద గంథ్రములలో 

ననేక స్థలములయందు చెప్పబడినది (ధమ్మపద. 294; 295; మిళింద 

(పశ్న. 4.9.7). 

రా లా జార లాం? న లబ. 

* ఈ పాలీళ్లోకమున కనేకులు వేర్వే అర్థములను జేయచున్నారు; కొని 

యీ శ్లోకము కర్మాకర్మ నిర్ణయార్గమై మన 'స్పెట్లున్నదని చూడవలయునని సిద్ధాం 

తము ననుసరించి రచియింపంబడినదని మా యభిప్రాయము.  మాక్సుముల్ల రుగా 

రొనర్చిన ధమ్మసదముయొక్క యాంగ్లేయభాషాంతరీకరణమునం దీ శ్లోకము 

మింది టిస్పణీ చూడుడు. న, B.E. Vol. X. pp. 3,4. 
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- నీతినిర్ణయ మను కార్యమును సదసద్వి వేకదేవత కే స్వాధీనము 

చేయు పాశ్చాత్యుల యాధిదై విక పద్ధతియు, “అనేకుల కధికహితము 

దీనిలో నున్నది” యని బాహ్యపరీక్షమాాతము చేసి నీతినిర్ణయించు 

నట్టి పాళ్ళా త్యాధిభౌ తికపద్ధతియు నను నీ రెండును నేకదేశీయము 
లును, శాస్త్రీయములు నగు కట్టుబాట్లను బట్టియు పూర్ణము లనియు 

సై వివేచనను బట్టి సహజముగం గాన్పించును. కారణ మేమియన ; 

సదసద్వి'వేక మను నొకదేవత గాని, వస్తువుగాని లేదు. వ్యవసాయా 
త్మికబుద్ధి యందే యది యంశర్భావము నొందును. మణియు నటు 

లంతర్భావమును జేయుదు మేని (పతి పురుషునియొక్క స్వభావమును 

బట్టి యతని సదసద్వి వేకబుద్ధి సాత్తి కము, రాజసము, తామసము 

నగును. కాన దానియొక్క కార్యాకార్యనిర్ణయ మెల్ల ప్పుడును తప్పు 

లేనిదిగ నుండుటకు వీలులేదు. మజశియు “అనేకుల కధికసుఖముో 

దేనియం దున్నదో పరిశీలించునట్టి భౌ తికనికమోపలముచేత మాతమే 
నీతిమత్తను సిద్ధాంతీకరించితి మేని కర్మలను చేయు పురుషుని 

యొక్క బుద్ధి నేమియు విచారించినటుల కానేరదు. జక్తానొకండు 

తన చౌర్యమయొక్కయు వ్యభిచారముయొక్కయు ననిష్టములగు 

బాహ్యపరిణామములను మాతము శక్యమగునంత తగ్గించుటకు, 

లేక, రహస్యముగ నుంచుటకు మొదటనుండియు జాగరూక తతోనుండి 

యేదైనను కుటిలమగు పన్నుగడను జేసె నేని యతని దుష్కృ 

త్యము లాధిభౌతిక నీతిదృష్టిచే నంతగ నిందింప(దగినవి కావనిచెప్ప 

వలసి వచ్చును, కావున కేవల వైదికధర్మమునందే కాయిక్క వాచిక 

మానసికశుద్ధతయొక్క యావశ్యకత వర్గింప(బడలేదు (మను.12.8. 
8; 9.9). ఇంక నేమియనః బైబిలులో 3 సైతము వ్యభిచారనును పాపము 

కేవల కాయికమే యనక" పరస్త్రీని పురుషుండును, పరపురుషుని త్ల 

యును జూచుటయు వ్యఖిచారమునందే గణింపంబడినది (మో 

5.28); మజియు బౌద్ధధర్మమునందు సైతము “కేవల 
భగీ? 1 11-26 

మ్ 



402 గితారహస్యము 

వాచికమును మానసికమును నయిన శుద్ధత సైత మవశ్య ముండ 
వలయునని చెప్పబడినది (ధమ్మపద. 00.381 చూడు). ముజీయు 

(గీనుదొర యింతకంకు నధికముగ విచారించి, *బాహ్యసుఖ మను 

నదియే పరమసాధ్య మని యందుమేని పతి మనుజుండును. (పతి 

రాష్ట్రమును నా పరమసాధ్యమగు రాష్ట్రసుఖమును సంపాదించుకొను 

నిమిత్త మయి [ప్రయత్నము చేయుటచే నొండొరులకు కలహము సంభ 

వింపవచ్చు”నని చెప్పుచున్నా (డు. బావ్యాసుఖము నొందుటకు సంబం 

ధించు బాహ్యసాధనములు తటిచుగ నితరుల సుఖమును లోపింప 

చేయనీయక మనకు లభ్యపజచుకొనుట దుర్హభము. సామ్యబుద్ధియే 

పరమసాధ్య మని యందు మేని దాని నిమిత్తమై (పయత్నించినప్పు 

డట్టి యుషదవ ముండదు. ఏలన: ఈ యంతస్సుఖ మాత్మవశము 

(అనగా, ఇతరుని సుఖమున కడ్డురాక యెవరి సుఖమును వారు 

పొందుటకు శక్యమగును. ఇంతియే కాక యాతై ,క్యమును దెలిసి 

కొని సర్వభూతములయందును సమముగ( (బవర్తించు స్వభావము 

గల వారియొక్క చెతిమోదుగ రహస్యముగ; గాని బహీరంగముగం 

గాని యే విధమగు దుష్కృత్యమును చేయుట సంభవింపదు గాన 

“అనేకుల కధిక సుఖము గలుగు పని నెప్పుడును విచారించి చేయు 

చుండుము, అనియు నతనికి చెప్పవలసిన యావశ్యకత యుండదు. 

కారణ మేమి యన ; మనుజు. డనంగనే, యే కార్యమునై నను సారా 

సారమును విచారించి చేయువా(డని యర్థ మగుచున్నది. నైతికకర్మ 

యొక్క నిర్ణయముకొజకు మాత్రము సారాసారవిచార మావశ్య 
కము కాదు. ఈ సారాసారములను విచారించునప్పు డంతఃకరణ 

మెటు లుండవలయునో దెలిసికొనుట యొక గొప్ప విషయము, 

కారణ మేమి యన: ఎల్ల వారి యంతఃకరణములు నొకవిధముగనుం 

డవు, కావున నంతఃకరణమం౦దు[ దప్పక సామ్యబుద్ధి స్ఫురించు 

చునే యుండవలయు నని చెప్పితి మేని, యనేకుల హితమృయొుక్క 
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సారాసారవిచారమే కాక, భూతములయొక్క గాని లేక, [పాణి 
మాతముయొక్కొ గాని హితమునందలి సారాసారమును సైతము 

విచారింపు మని వేజుగం జెప్పనక్కజ లేదు. మానవజాతియం + దున్న 

|పాణుల సంబంధములోనే కాక్క నోరులేని జంతువుల సంబంధములో 

సైతము మనుష్యునక్తు కొంత కర్తవ్య ముండును; గాన దానిని కార్యా 

కార్యశాస్త్రములయందు, జేర్చ్వవలయు నని పాశ్చాత్యపండితులు సైత 

మిప్పుడు చెప్ప నారంభించిరి. మటణియు నీ వ్యాపకమగు దృష్టితో 

చూచిన, ననేకుల కథీకహిత మను దానికంకు సర్వభూతహిత మను 

శబ్దమే యధిక వ్యాపకమైనది గాన సామ్యబుద్ధియం దివి యన్నియు. 

జీరును. ఒకానొక బుద్ధి శుద్ధమును, సమమును కాలేదని యనినచో . 

“అనేకుల కధికనుఖము” ఏ పనివలన, గలుగునదియు నిశ్చయించుట 

యను పని యతనికి తప్పులేకుండంగ నేర్చజచు శకి యున్నను నీతి 

ధర్మము వై పున కతడు (పవర్శించుటకు వీలులేదు, కారణ మేమియన; 

ఏ సత్కార్యము వైపున'కైనను |పవరించుట యను పని శుద్ధమగు 

మనస్సు చేయునదియే యయి యున్నది. శుద్ధము గాని మనస్సు 

చేయునది గాదు. _ శుద్ధమనన్సు లేనిది మనుజునియొక్క స్వభావ 
మును, లేక, మనస్సును పరిశీలించుటకు సీ కేమియు నవసరములేదు. 
అతండు చేసిన నిర్ణయము సరిగ నుండె నేని యంతమాతముచే( 

గర్త్హ వ్యాకర్తవ్యములయొక్క నిర్ణయ మగుననియు, నీ కార్యము నెణి 

వేటునని యెవరైన( జెప్పినను, వారును సత్యము నాడినవారు 

కారు, కారణ మేమి యన : సుఖదుఃఖములన నేమైనదియు, సామా 
న్యముగ సందణకును దెలిసినను నన్నివిథధములగు సుఖదుఃఖముల 

తారతమ్యమును విచారించునప్పుడే సుఖదుఃఖముల "కెంత విలువ 

యున్నదియు మొదటనే నిశ్చయింపవలసివచ్చును. మజియు నీ పని 

చేయుటకు 'వేండిని కొల్చు యర్యతమువంటి యొక్క బాహ్యసాధన 

మిప్పుడు గాని యిటు పిమ్మట. గాని యుండుట సంభవింపదు; కాన 

సుఖదుఃఖములకు తగిన విలువను నిశ్చయించుట యను పని (పతి 
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మనుజుండును తుదకు దన మనస్సుచేతనే చేయవలసివచ్చును; కాని 

నావంటివాండే యితరు( డను నాత్మాపమ్యబుద్ధి మనస్సున రూఢము 

కానివాండు పరుల సుఖదుఃఖముల తీవతను బాగుగ. దెలిసికొనుట 

శెప్పుడును వీలులేదు; గాన నీ సుఖదుఃఖములయొక్క సత్యమగు 

మూల్యమును చెప్పుట కతనికి సాధ్యము కాదు; మణియు( దార 

తమ్య నిర్ణయమునక్తై యతనిచే(6 జేయంబడిన సుఖదుఃఖముల తర 

గతులలోనే సహజముగ భేదములుగలడి గాన, దానింబట్టి తుద 

వజకున్సు నాతనిచే; జేయయిడిన లెక్కుయంతయు తప్పక మానదు. 

కావున ననేకుల కధికసుఖమును జూచుట యను వాక్యమునందున్న 

“చూచుటి యను [కియ క్రీ లెక్కును చేయుట యని యర్థము చేయక 

యాత్మాపమ్యము గలిగినదియు, నిర్ణాభమయినదియు, బుద్ధితో 

ననేకులగు పరులయొక్క సుఖముల యందలి య థార్థమగు మూల్య 

మును మొదట నిశ్చయించుట యని యర్థము. జేసినచో, సర్వ 

భూతములయందు సమానము శుద్ధమునగు బుద్ధియే నీతిమ త్తకు 

నిజమగు బీజ మగునని తుదకు జెప్పవలసివచ్చును* నీతిముత్త యను 
నది నిర్మమము, శుద్ధము, (పీమపూర్గము, సమము, సత్త్వశీలము 

నగు నంతఃకరణముయొక్క ధర్మమయి యున్నది. కేవలము సారా 

సారవిచారముయొక్క ఫలము గాదు, కావుననే భారతయుద్ధానంతర 

మందు ధర్మరాజు రాజ్యము నేలెను గొన పుత్తుంనియొక్క పరా 

క్రమముచే( గృతార్జురాలయిన కుంతి, ధృతరాష్ట్రనితో, వాన్మపస్థా 

శమధర్మము నాచరించుట్నకై యడవికి. బోవునప్పు డనేకుల కధిక 

హితమును జేయుచుండునుని చెప్పక “మనస్తే మహ దస్తు చ”... 
నాయనా! నీయొక్క మనస్సు తప్పక గొప్పది యగుం గాక (మ. 

భా.అశ. 14. 21) యనియే తుదకు. జెప్పెను. అనేకుల కధికసుఖము 

దేనివలనం .గలుగునో విచారించుట మా|తమే నీతిమత్త కొక సత్య 

మును; శాస్ర్రీయమును, సులభము నైన పరీక్ష యని పాశ్చాత్య 
పండితులు సెప్పుటచే. దనవలెనే యితరులందణును శుద్ధమనస్సు 
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గలవారయి యున్నారని మొదట నొప్పుకొని పిదప నీతియిుక్క 

నిర్ణయము నే రీతిగ చేయవలసినదియు చెప్పినట్టు కాన్సించుచున్నది; 
కాని యీ పండితు లొప్పుకొనిన విషయము సత్యము కాదు; కావున 
దానియందున్న నీతి నిర్ణయతత్త్వము లేకదేశీయములును నపూర్ణ 

ములు నగును. వారియొక్క వ్రాతల. బట్టియే మనస్సు స్వభావముగ 

మిక్కిలి పరిశుద్ధమైనదియు, పాపమునుండి భయపడునదియు నగు 
నట్టు పయత్నీంచుటకు మాయుగ నెవర్తైనను తమ కర్మలయొక్క 
బావ్యాపరిణానమును పరిశీలించిన చాలు నని [భమ పుట్టును. 
మజియు స్వార్థపరత్వమును వదలనివార్కు యం|తధారులుు, శుష్క 

తర్కములతో వాదించువారు, నేషథారులు నగుదురు (గి. 8.6). 
కావున మొత్సముపై సమాజమునకు నా రీతిగ నష్టము గలుగవచ్చును. 
కావున నీతీముత్తయను నికషోపలముతోం బరీక్షించినను గర్భ యొక్క. 
కేపలబావ్యాపరి ణామమును విచారించుట యను మార్గ మపూర్ణమును 
కృపణము నగునని నిశ్చయించి బాహ్యాకర్మలను బట్టియే వ్యక్ష 

మగుసదియు, సంకట సమయమునందు సైతము దృఢముగ నుండు 
నదియు నగు సామ్యబుద్ధినే యీ కర్మయోగమునందు తుదకు శరణు 

నోందవలయును. జ్ఞానయు క్ర్షమును, సంపూర్ణము నగు శుద్ధబుద్ధి 

యనునధియీ సదాచరణమునకు సత్యమగు నికమషోపలముగ నున్నది 

యని గితలయందు చేయంబడిన సిద్ధాంతమే పొళ్చాత్యాధిభౌ తికాధి 
దైవికనుతములకం'పెను మిక్కిలి నిర్జోషముగ నున్నది యని నేను 
నిశ్చయించుచున్నా (డను. 

నీతిశాస్త్రముపై నున్న యాధిభౌ తీకములు నాధిదైవికములు 

నయిన [గంథములను వదలి యాధ్యాత్మికదృష్టిచే సనితిని విచారణ ' 

చేయు పాళ్చాత్యపండితుల [గంథముల౬ జూంచితి మేని నీతిమత్తను 

నిర్ణయించుట యను కార్యములో గీతలయందు వలె వానియందును 

కర్శకం'కు శుద్ధమగుబుద్ధి కే) విశేషపాధాన్య మోయంబడినట్టు స్పష్ట 
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ముగ గాన్పించును. (పసిద్ధు(డగు కొం టను జర్మనుత త్వ వేత్త 

వచించిన నీతియొక్కుయు నాధ్యాత్మిక మగు మూలతత్త్యమును 

రెండవ నీతిశాస్త్రముపై నున్న యితర (గంథముల నుదాహరణముగం 

గైెకొనుము. కొంటు * సర్వభూతాతై్యైక్యము యొక్క సిద్ధాంతమును 

_పాయకపోయినను, వ్యవసాయాత్మకము, వాసనాత్మకము నగు 

బుద్ధినే సూక్ష్మముగ విచారించి, 1. యేకర్మయొక్క నై తికమూల్యము 

నైనను నాకర్మవలన నెంతమంది కెంత సుఖము గలుగునని బాహ్య 

పరిణామము. బట్టియే నిశ్చయింపక కర్మను చేయువానియొక్క 

వాసన యెంత శుద్ధమైనదియు పరిశీలించియే నిశ్చయింపవలసినది 

యనియు, 2. మనుజునియొక్క యీ వానన్క లేక, వాసనాత్మక 

మగు నీ బుద్ధి యిందియ సుఖములయందు లోభము గలది గాక, 

యెల్లప్పుడును శుద్ధమగు (వ్యవసాయాత్మక) బుద్ధియొక్క యాజ్ఞ 
యందు (అనయా: నీ బుద్ధిచే నిశ్చయింపంబడిన కర్తవ్యాక ర్తవ్యముల 

యొక్క నియమానుసారముగ) నడుచుచు నుండెనేని యది శుద్ద 

మును, పవితమును, స్వతంత్రము నని యెజుంగవలయు ననియు, 

క్ర. ఇందియజయమును చేయుటచే నీవిధముగ చిత్తశుద్ధి గల్లినవాని 
కే విధమైన నీతి నియమమును విధింప నవసరము లేదనియు, నీ 

నీతినిబంధనము సామాన్యమనుజుల నిమిత్త మేర్చడిన దనియు, 4. 

ట్లు చిత్తశుద్ధి గలగిన పిదప దోంచిన పని తనవలెనె యితరులును 
చేసినచో నేమి యగునో యని విచారించి చెప్పవలసివచ్చు ననియు, 

ల్, వాసనయొక్ల. యౌ శుద్ధతకును స్వతం్యత్రతకు నుపపత్తి కర్మసృష్టిని 

* Kant’s Theory of Ethics, trans. by Abbott 6th Ed, ఈ పు పుస్త 

కమునం దీ సిద్ధాంతము లన్నియు (ాయలిడియున్నవి. మొదటి సిద్ధాంతము 

10, 12, 18 మతియయు 24 వ 'పేజీయందును, రెండవది 112 మతిీయు 116 

"సీశ్రీలయందును, మూడవది $12, 68, 121, మతియు 290 “పీజీలయందును, 

నాల్గవది 18, 85, 65 మజియు 118 “పేజీలయందును, మజియు నై దవది 70, 
18 మజీయు 80 “పేజీలయందును చదువరులకు సీ విషయము గాన్బించును. 
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వదలి (బహ్మనృష్టిలోనికిం బివేశించినం దప్ప కుదరనేర దనియు 

' నిశ్చయించెను; కాని యాత్మయు (బహ్మసృష్టియు నను వాని సంబం 

ధములో కాంటు విచార మపూర్ణముగ నున్నది. |గీనుదొర, కాంటు 
దొరయొక్క. మార్గము ననుసరించువా(డే యైనను “తన నీతిశాస్త్రో 

పోర్దాతమునందు” [(బ్రహ్మాండమునం దగమ్యుములగు త త్వ్వములే 

యాత్మస్వరూపముతో మనుజుని దేహమునం దంశములయిన వని 
మొదట నిరూపించి, పిదప మనుజుని శరీరమునందున్న నిత్యము 

స్వతం తము నగు తత్తమునకు (అనయా: అత్మకు)6 దనయుక్క 

సర్వభూతాంతర్షతముగు సామాజిక పూర్ణ స్వరూపమును బొందవలయు 

నను నిచ్చయే, మనుజుని సదాచరణము వైపునకు [పవ ర్తింపల జేయు 

చున్నది యనియు, దానియందే మనుజునకు నిత్యము స్థిరము నగు 

కల్యాణము గలదనియు, విషయసుఖ మనిత్య మనియు |పతిపొ 
దించెను. * కాంటు, గీ నను నిరువురి దృష్టియు నాధ్యాత్మికమే 

యైనను వ్యవసాయాత్మకమగు వ్యాపారమునందే _ చిక్కుపడి 
యుండక, కర్మాకర్మవి నేచనయొక్కయు; వాసనాస్వాతం్యత్యము 

యొక్కయు నుపపత్తిని గను, పిండమందును |బహ్మాండమందును 
కలిసి, యేకత్వముతో వ్యక్తమగు శుద్ధమైన యాత్మ స్వరూపము 
వద్దకు గైకొని పోయి, వాదమునకు వదలినటుల.: గాన్పించునని 

యిందలి సారాంశము. కాంటు, ,గీను లను నాధ్యాత్మికులగు 

పాళ్ళాత్యనీతిశా స్ర్రజ్ఞులయొక్క యీ సిద్ధాంతమును 1, బాహ్యకర్మల 

రంకు క ర్హయొకగ (వాసనాత్మకమగు) బుద్ధియే (శేష్ట మైన దనియు, 

2. వాసనాత్మక బుద్ధి యాత్మ నిష్టమై, నిస్సంశయము సమము నగునేని 

తసయంతటనే పవిత్ర ముసు శుద్ధము నగు ననియు, ఈ రీతిగ సమ 

మును స్థిరమును నయన బుద్ధిగల స్థిత్మపజ్ఞుండు విధనియమమునకు6 

బరమందున్న స్థి సితియందు6 దనంతటనే యుండు ననియు, 4. అతని 
చ రారు రాలు చారు దాత జనానా బారా మయా నర చర్య అరు. పయన వత ఇ వరాల లలా వాయా కాలి రాతాయయునరదంత పంకా నాలలాకానా యాయ సతత ద అత్తా పాపలు 

* Grecn’s Prolegomena to Ethics § 99, 174-179 and 223-232. 
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వర్తనముచే, లేక, యాత్మ క్యబుద్ధిచే సిద్దమగు నీతియొక్క నియ 

మము సామాన్యమనుజులకు పుస్తకమువలె (వమాణమగుచున్నద 

నియు, లీ. పీండమందును (బహ్మాండమందును నొక యాత్మస్వరూప 

మగు తత్త్వమే యుండుటచే దేహమునందున్న యాత్మ తనయొక్క 

శుద్ధమును పూర్ణమునగు స్వరూపమును (మోక్షమున్సు బొందుటకు 

వేడుక, జెందుననియు, ఈ శుద్ధస్వరూపమును దెలినికొనె నేని సర్వ 
భూతముల యందును నాత్మాపమ్యబుద్ధి పొప్త మగుననియు, గీతల 

యందున్న సిద్ధాంతమును నన్ని యంశములలోను సమానములుగ 

లేకపోయినను వానియం డెంత విలక్షణమగు సామ్య మున్నదియు 

నెల్ల వారికి సహజముగం దెలియుచునే యున్నది. అయినను, |బహ్మ, 

అత్మ, మాయ, ఆత్మస్వాతం త్యము, (బహ్మాత్మెక్యము; కర్మవిపాకము 

మొదలగు విషయములయందు వేదాంతశాస్త్ర సిద్ధాంతము కొంటు, 

(గీనుల సిద్ధాంతముకంతె నెక్కువ |శేష్టమైనదని నిశ్చిత మైనది. 

ఉపనిషత్తుల యందున్న  వేదాంతముయుక్క యాధారమునం 

జేయ(బడిన గీతలయందున్న కర్మ యోగముయిక్క వివేచన 
మా ధ్యాత్మికదృష్టిచే మిక్కిలి నిస్సందిగ్గము, పూర్ణము నయియున్నది, 

ముజియు |పస్తుతమందున్న జర్మన్ పండితు6 డగు డాయిస నను 

వేదాంతి నీతివివేచనయొక్క యీ మార్గమునే తనయొక్ష్య “అధ్యాత్మ 

శాస్త్రముయొక్క మూలతత్త్వము*” అను (గంథమునందు స్వీక 

రించెను. డాయస ననువాండు శోఫెన్హౌయె రనువాని మతము 

ననుసరించువా( డగుటచే “ సంసారముయొక్క కారణము వాసనయే 
కావున నది నశించిన గాని దుఃఖము నివ ర్హించుటకు వీలు లేదు, 

వాసనాక్షయమును జేసికొనుటయే (పతి మనుజునకును కర్తవ్యము ౫” 
అను శోపెన్హొయరు యొక్క సిద్ధాంతము నెక్కువ గౌరవించును; 

మజియు నీ యాధ్యాత్మిక సిద్ధాంతమునుంబట్టి నీతి కుపపత్తి యెట్టు 
కుదురునదియు 'పైంజెప్పంపడిన (గంథముయొక్క మూండవభాగము 
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నం దతండు స్పష్టముగ నిరూపించెను. వాసనాక్రయమగుటకు6 గాని, 
వాసనాక్షయమైన పిదపం గాని కర్మలను ద్యజింప నక్కజలేక పోవు 

టయే కాక్క వాసన పూర్ణముగ క్షీణమైనదియు లేనిదియు పరోప 
కారార్థము చేయంబడిన నిష్కామకర్మలచే వ్యక్షమైనట్లు దీనిచేతను 

వ్యక్తము కాదు. కావున నిష్మామకర్శ యే వాసనాక్షయమునకు 

లక్షణమును, ఫలమును నని నిరూపించి వాసనయొక్క నిపూనుత 

యనునదియె సదాచారమునకును, నీతిమ'త్తకును మూలముగ నున్న 

దని డాయసన్ |పతిపాదించెను. మణియు నాతని గంథాంతమున 

“తస్మా దసక్ష న్సృతతం కార్యం కర్మ సమాచర” (A. 8. 19) అను 

గీతయందున్న శ్లోకము |వాయ(బడినది. * దీనింబట్టి డాయసన్ 

దొర కీ యుపపత్తి గీతలను జదువుటచేతనే తోంచి యుండునని కన్స 
ట్టు చున్నది. ఎటులయిన నుండనిమ్ము; డాయసస్, (గిన, శోఫెన్ 

హౌయర్, కాంటు దొరలకంకె పూర్వమునందును... వే యేల? 

అరిస్టాటల్ కం'కె ననేక సంవత్సరముల |క్రిందటనే యీ విచారము 

మన దేశమందు |పచలితమై యున్నదను విషయము సామాన్యమైనది 
శాదు, వేదాంత మన, సంసారమును విడనాడి మోక్షమును సంపా 

దించుకొనుట యను శుష్కమగు నాయాస మని యర్వాచీనులగు 

ననేకు లెన్నెదరు; కాని యటు లెన్నుట పొరపాటు. “ జగత్తునందు 

కంటికి గాన్సించుచున్న దానిని గుంకించియే కాక, కాన్సింపని దానిం 

గూడ విచారించుచు నే నెవండను? నృష్ట్యారంభమున నే తత్త్వ 
ముండెను? అ తత్త్వమునకును నాకును సంబంధ మేమి?” యని 

విచారించి “నా కీ జగత్తునందు పరమసాధ్య మేది? ఈ సాధ్యమును 

బొందుటకు నే నేవిధముగ నా జీవితకాలమును గడుపవలయును? 

నేక యే మార్గముచే నే సాధ్యము (ప్రాప్తించును 7” మొదలగు గొప్పు 

సంగతులను యథాశ క్ర కిగ శాస్ర్రీయరీతితో విచారించుటశకే వేదాంత 

. స్త ల ce Deussen’s 8 ; Elements of Motaphysios Eng. trans. 1
909, 

p. 304. 
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శాస్త్రము ప్రవ ర్లించినది. మజియు వా స్తవికస్థితిని జూచితి మేని 

సమ స్త నీతిశాస్త్రములందును, లేక, మనుజులు సర్వవ్యవహారముల 

యందును పరస్పర మెట్లు వ్యవహరింపవలయు నను విషయము 

యొక్క విచార మా గంభీరమగు వేదాంతశాస్త్రమునకే యంగమై 
యున్నది, కావున కర్మయోగోపపత్తి 'వేదాంతశాస్తాభారము చేతనే 

చెప్పవలసియుండుటచే సన్న్యాసమార్లీయు లేమి చెప్పినను గణిత 
శాస్త్రమున శుద్ధగణిత మనియు, వ్యావహారిక గణిత మనియు రెండు 

భేదము లున్నటులు, వేదాంతశాస్త్రమునను శుద్ధ వేదాంత మనియు, 

నైతికము వ్యావహారికము నగు వేదాంత మనియు రెండు భేదములు 

గల వనునది నిర్వివాద మైనది, కాంటు, “నేను జగత్తున నెట్టు 
సంచరింపవలయును? లేక్క నాకు జగత్తునందున్న కర్తవ్య మేమి?” 

అను నీతివిషయముయొక్క (పశ్నవిచారమును జేయుచునే పర 

మేశ్వరు(డు * (పరమాత్మ “అమృతత్వము * “(ఇచ్చా స్వాతం 

(త్యము* మొదలగు వాని సంబంధమును గుజించి గూఢములగు 

|[పశ్నములు మనుజుని మనస్సునందు పుట్టుచున్న ౫ వని చెప్పు 

చున్నాడు. మజియు నీ |పశ్నములకు సమాధానము చెప్పక 

యేదో యొక కేవల బాహ్యసుఖముయొక్క లెక్కచేతనే, నీతికి నుప 

పత్తిని చెప్పుట యనగా, మనుజునియొక్క మనస్సునందున్న 

విషయసుఖమందలి లోభ మను పశువృత్తి నే వృద్ధిపొందించి సత్యమగు 

నీతిమత్త యొక్క మూలమును కుఠారముచే ఛేదించినటుల యగునని 

చెప్పినాండు, * గీతలయందు కర్మయోగము । పతిపాద్యమైయుండంగ 

* Empiricism, on. చం contrary, cuts up at the roots of the 

morality of intentions {in which, and not in actions only, consists 
the high worth that men can and ought to give themselves)... Em- 
piricism, moreover, being on this account allied with all the incli- 

nations which (no matter what fashion they put on) degrade hu- 
manity when they are raised to the dignity of a supreme practical 
principle, ...is for that reason much more dangerous.” Kant’s 

Theory of Ethics, pp. 163 and 236-238, See also Kant’s Critique 
of Pure Reason (trans. by Maxmuller) 204. Ed. pp. 640-657, 
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దొనినుండియే శుద్ధనేదాంత మెట్టు వచ్చెననియు, నేల వచ్చెననియు 
నిప్పుడు నేజుగ జెప్ప నక్కటి లేదు. కాంటుదొర యీ విషయమై 
“శుద్ధ (వ్యవసాయాత్మిక) బుద్ధియుక్క మిమాంస* యనియు, 
“ వ్యావహారిక (వాసనాత్మిక్య 'బుద్ధియొక్క మామాంస” యనియు 

రెండు |గంథములను (వాస్నాంయ్; కాని భగవద్గితయ ందు మన 
యౌొపనిషదిక తత త్వ్వజ్ఞానమువలె నీ రెండు విషయములను జేరియుం 
డుటయే కాక, , శద్ధామూలకమ. శ భక్షి మార్గము యొక్క యే వినేచ 

నయును దానియందు చెప్పబడి యుండుటచే గీత యన్నిటికంకు 
నెక్కువగ [గాహ్యమును (పమాణభూతమును నయియున్నది. 

మోక్షధర్మమును క్షణమ్మాత మొక వైపున నుంచి, కేవల కర్మా 

కర్మలయొక్క పరీక్షయందరి నైతికతత్త్య మను దృష్టితో జూచినను 

“సామ్యబుద్ధియే” (శేష్టమైనచో గీతల యందున్న యాధ్యాత్మికపక్షము 
దక్క నీతిశాస్త్రమునందు మజీయొక మార్ష మెట్లు నిర్మింపబడి 

నదియో యేల నిర్మిత మయినదియో కొంచెము విచారించుట 

యావశ్యకమయి యున్నది. డాక్టర్ పాల్కరస్ + అను పేరు గల 

యొక (పసిద్ధు(డగు అమెరికాదేశపు |గంథకారు(డు నీతిశ్యాస్త్రము'పై 

తనచే |బాయ(బడిన |గంథములో నీ (పశ్నకు “పిండ బహ్మాండముల 

యొక్క రచనా విషయమున మనుజుల మతము మాజుచున్నటులే 

నీతిశాస్త్రముల మూలతత్త ముల విషయమై వారి విచారపద్ధతియు 

మాటుదచునే యున్నది. పిండ|బహ్మాండములయొక్క రచనావిషయమై 

1 See The Ethical Problem, by Dr. Carus, 2nd Ed. p. 111. 
“Our proposition is that the leading principle in ethics must be 

derived from the philosophical view back of it. The world-concep- 
tion aman has can alone give character to the principle in his 
ethics, Without any world-conception we 'can have no ethics (i.e, 
ethics in the highest sense of the world), We may act morally like 

dreamers or somnambulists, but our ethics would in that case [be a 

mere moral instinct without any rational insight into its raison 
d etre, 



A412 గిశారహన్యము 

యేదైన నొక నిశ్చితమగు మతముండిననే కాని, నిజముగ జూచిన 

నై తిక్కపశ్నయె వెలువడదు. పిండ బహ్మాండములయొక్క రచనా 

విషయమై స్థిరమగు మతము లేకపోయినను తన చేతిమోందుగ నోకా 

నొకప్పుడు నై తికమగు వర్తనము జరుగవచ్చును; కాని యీ వర్తనము 

నిదలోని వ్యాపారమువలె నుండును గాన దీని నైతిక మని' చెప్పుటకు 
మారుగ దేహధర్మానుసారముగ సంభవించునట్టి కేవల కాయికచేష్ట 

యని చెప్పవలయును,” అని సమాధానము. జెప్పుచున్నాండు, ఉదా 

హరణ మేమి యన: అండు పెద్దపులి యయినను తన పిల్లల సంరక్ష 

చార్థమైన తన |పాణముల నిచ్చు టకు సిద్దపడును. ఇంతమాాతముచే 

"పెద్దపులివర్తనము నైతిక మనక దాని కిది జన్మముచే సిద్ధమగు స్వ 
భావ మని మనము చెప్పుచున్నాము. నీతిశాస్త్రొపపాదనమునం దనేక 

మార్గము లేల వెలువడిన వను |పశ్నకు నీ సమాథానముం బట్టి స్పష్ట 

మగును. కారణ మేమియన : నే నెవరు? జగమేల పుట్టినది? నో కీ 

జగత్తువలన నుపయోగ మేమి? మొదలగు గూఢములగు (పశ్నలకు 

సమాధానము నిచ్చు తత్త్వములచేతనే నేను నాయొక్క వ్యాపార 

మున లోకులతో నిట్టు వ్యవహరింపవలయు నను దానికి సైతము 
విచారముచే( (బతి పురుషు,డును తుదకు సిద్ధాంతమును చేసికొన 

వలయును. దానిలో, నే శంకయును లేదు; కాని యీ గూఢమగు 

(పశ్నకు నుత్తరము నేర్వేఖు కాలములయందును, నేర్వేజు దేశముల 

యందును, నొకటిగనే యుండుటకు వీలులేదు. యూరపుఖండము 

నందు |పఛారములో నున్న కస్త వధర్మగంథమైన బైబిలునందు 

మనుజులకును సృష్టికిని కర్త సగుణు(డగు పరమేశ్వరుడే యనియు, 

నాతండే యీ జగత్తును సృజించి సదాచారముయొక్క నియమ 

మును, లేక, విధిని మనుజునకు విధించినాండనియు చెప్పణుడియు 

న్నది. మజియు బైబిలునందున్న యీ పిండ బహ్మాండములయొక్ష 

యీ కల్పన ననుసరించి దానిలో. జెప్పంబడిన నీతినియమములే నీతి 

శాస్త్రమునకు మూలములైనవని యని మొట్టమొదట శ్రైస్తవపండితు 
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లభి పాయపడిరి; కాని కొన్నాళ్ళకు పిదప నీ నియమములు వ్యవ 

హారమునకు చాలవని తోంచిన పిదప నీ నియమముల. బూరి చేయు 

టకై (అనయా: వివరించుటాకై ) పరమేశ్వరు(డే సదసద్వివేకశక్తి 
మనుజున కిచ్చెనని చెప్ప నారంభించిరి; కాని చోరునకును, ధనికు 

నకును సదసద్వివేకశక్షి యొక్క విధముగ నుండదని పిదప: దెలిసి 

కొనుటచే( బరమేశ్వరుని యిచ్చయే నీతిశాస్త్రమునకు. బుట్టకీటయి 

నను, పరమేశ్వరుని యీ యిచ్చ యనేకుల కధిక కళ్యాణము, దేని 

వలన గలుగునని విచారించుటచే మనకు. దెలియునో, దానియొక్ష 

స్వరూపముం చెలిసికొనుటకు మతియొక సాధనము లేదను మతము 

[ప్రచారములో నున్నది. ఈ యన్నిమతముల వారికిని బైబిలులో 

జెప్పంబడిన సగుణ పరమేశ్వరుడే జగత్తునకు కర్త యనియు, మను 

జుండు నీతిపరు(డై సంచరింపవలయు ననియు నను నాతని యాజ్ఞయే 

యెల్ల వారి కభిమత మగుటచే పిండబ్రహాండముల రచనాసంబంధమున 

సైతము |క్రీస్తుమతము నాధారముగ( గైకొని యీ యన్నిమతములు 

వెలువడినవి; కాని 'శ్రైస్తవధర్మబోధక (గంథములందున్న పిండ|బ 

హ్మాండములయొక్కొ రచనావిషయక సిధ్ధాంతములు సరిగ లేవని 

యాధిభౌ తికశాస్త్రములయొక్క వృద్ధిచే ననుభవములోన్కి వచ్చిన 

పిదప, పరమేశ్వరునివంటి సృష్టికర్త యెవండైన కలయా? లేండా? 

యను విచార మొకవైవున నుంచి నీతిశాస్త్ర మను మహాభవనము 
(పత్యక్షముగ( గాన్పించుచున్న విషయములను పునాదిపై కట్టన 

చ్చునా? కట్టరాదా? యను విచార మారంభ మాయెను. మటియు 

ననేకుల కధిక సుఖము, లేక, మనుష్యత్వముయొక్క వృద్ధియును 

నీ దృశ్యతత్వము లే నీతిశ్యాస్ర్రమునకు మూలము లయియున్న వని 

(ప్రతిపాదన యారంభమయినది. ఈ [పకిపాదనయం దనేకుల కధిక 

హితమును మనుష్యు6 డేల చేయువలయునో చెప్పక, యిది మనుజు 

నకు వృద్ధినొందుచున్న స్వాభావికమగు (పవృత్తిగ నున్నదని మా 

(తమే చెప్పుటకు వీలగును. అయినను మానుషన్వభావమునందు 
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దృశ్యమగు స్వార్థమువలె మజియొక |పవృత్తి యుండుటచే నీ 
మార్గము సైతము ఇశేదించుటకు మరల యారంభించెను. నీతిమత్తము 

యొక్క యుపపత్తు లన్నివిధములచే నిర్దోషములు కావు; కాని సృష్టి 

యందు దృశ్యములగు పదార్థములకంశె పరముగ సృష్ట్రా్యరంభము 

నం దొక యవ్యక్త తత్త్యముండె నను నీ మార్గము ననునరించి పండి 

తులకు సమానముగనే యవిళశ్వాసము, న్మశద్ధయు నుండుటచే( దమ 

(పతిపాదనయం దెన్ని పతిబంధకములు కన్పట్టినను "కేవల బాహ్య 

ములు దృశ్యములు నగు తత్వములచేతనే యెటులై న నిర్వహించు 

కొనవలయునని యెప్పుడును ప్రయత్నమును జేయుదురు. నీతి 
యందజకును గావలసీనదే యైనను పిండ|బహ్మాండము యొక్క 

రచనాసందర్భములో వేర్వేజగు మతము లుండుటచే వారు చెప్పు నీతి 

శాస్త్రోపపత్తియం దెప్పుడును నెపుడు భేదము గలుగునదియు దీనింబట్టి 

గాన్సించును. ఇందుకొఅకే పిండ బహ్మాండములయొక్క రచనా 

విషయమై యాధిభౌతికము, నాధిదైవికము, నాధ్యాత్మికము నను 

మతములవలె నీతిశాస్త్రముయొక్క (పతిపాదనసంబంధమైన మూ(డవ 

(పకరణమునందు మూండు విధములుగ భేదము గల్పించి పిదప (పతి 

మార్గమునందు నున్న సిద్ధాంతములను నేను నేర్వేటుగ విచారించి 

తిని. సర్వమగు దృశ్యసృష్టియు సగుణ పరమేశ్వరునిచే సృజింపంబడె 

నని చెప్పువారు తమ ధర్మపుస్తకములయం దున్న పరమేశ్వ రాజ్ఞచే 

సృజింప(బడె నని చెప్పువారు తను ధర్మపుస్తకములయం దున్న 

పరమేశ్వరాజ్ఞచే నిర్మింపణుడిన సదసద్వి వేఠశక్తి రూపమగు దేవతఠ ౦కు 

నధికముగ నితిశాస్త్రవిచారము( జేయరు, దీనినే నే నాధిదైవికమార్ల 

మని పేర్కోంటిని. కారణ మేమియన : సగుణపరమేశ్వరు డని చెప్పి 

నను ఒక దైవతమే యగును. దృశ్యసృష్టి యొక్క యారంభమునం 

'దేమియు దృశ్య మగు తత్త్వము లేదు. ఒకనేళ నుండినను నది 

మనుజుని బుద్దికి నగమ్య మయియున్నది. ఇటులని చెప్పువారు అనే 

కుల కధిక కళ్యాణము, లేక, మానుషత్వముయొక్క పరమోత్క 



ఉససంహారము 415 

ర్భము, అను నీ దృశ్యతత్వము మాదంనే సీతిశాస్త్రముల యొక్క భవ 

నముల నిర్మించుచున్నారు. మజియు నీ బాహ్యము దృశ్యము నగు 

తత్త్వముకంఠు పైన విచారించుటవలన నేమియు [1పయోజనము 

లేదని యందురు. ఈ మతమునకు నే నాధిభౌతిక మని పేరిడితిని. 

నామరూపాత్మక మగు దృశ్యసృష్టియొక్క యారంభమునం దాత్మ 

వలె నిత్యము నవ్యక్తమునగు నేదో యొక తత్త్వ మున్నదని చెప్పు 
వారు తమ నీతిశాస్త్రోపపత్తి నాధిభౌ తికోపపత్తికంశు పైకి లాగికొని 

పోవుచున్నారు; మటియు నాత్మజ్ఞానమున్సు నీతియు లేక ధర్మము 

నను వానికి సంబంధము కలుగంజేసి మనుజునకు జగత్తునం దున్న 

కర్తవ్య మేదియో నిర్ణయించుచున్నారు. ఈ నూర్లమునే నే నాధ్యా 

తిక మని చెప్పితిని. ఈ మూడు మార్గములయం దున్న యాచా 

రాత్మకము లగు నీతి యొుక్కటియే; కాని పిండబ్రహాండముల రచనా 

విషయమై (పతి మతమును నేజగుటచే నీతిశాస్తసంబంధములై న 

మూలతత త్వములయొక్క స్వరూప మన్ని మతములయందును కొంత 

కొంతగా మాజుచు వచ్చినది. వ్యాకరణశాస్త్ర మే రీతిగ (కొత్త 

భాషను గల్పింపక వ్యవహారమున నున్న దానికే నియమములను 
గల్పించి శోధించుటచే భాషయొక్క య భివృద్దికి సాహాయ్యమును 

చేయుచున్నదో యా రీతిగనే నీతిశాస్త్రముయొక్క పద్ధతియు నున్న 

యాచారములకు నియమములను గల్పించి శోధించుచున్న ది. మను 

జుం డీ సృష్టియందు, బుట్టిన దినము మొదలుకొని తన యూహచే 

తన వరకనమును దేశకాలానుసారముగ శుద్ధము( జేసికొనుచు వచ్చు 

చున్నాడు. ఆ యా సమయములం దవతరించి యాచార శుద్ధికి 

చోదనా (అజ్ఞా రూపములగు నియమములను విధించిరి. నీతిశొస్తు 

మనునది యీ నియమములను పూర్వపక్షము( జేసి [కొత్త నియమ 

ములను విధించుటకొొఅకు |పవర్తి ంచినది కాదు. హింసను చేయ 

కుము; సత్యమును సంభాషింపుము; పరోపకారముం జేయుము? 
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మొదలగు నీతినియమములు బహుకాలమునుండియు6 |బచారము 

లోనే యున్నవి. కాని నీతి యథోచితముగ వృద్ధిపొందుటకు సుల 

భోపాయము లభించుటకై యీ నీతినియమములయం దున్న మూల 

తత్త్వమేమి యను నింతయే నీతిశాస్త్రమునందు చూడవలసియున్నది. 

మజియు దానినింబట్టి నీతిశాస్త్రమునందలి యే మతమును జూచినను 

[పస్తుతమునందు |పచారములో నున్న నీతినియమములును, నార్ల 

ములును సమానములుగనే యున్నవి. దానియందు కలుగు భేద 
ముపపత్తియొక్క స్వరూపభేదము వలన గలిగినది. మటణియు నీ 

భేదము కలుగుటకు ప్రతి మార్గమునందును నున్న పిండ బ్రహ్మాండ 
ములయొక్క రచనాసంబంధములో నేజుగనున్న మతములే ముఖ్య 

కారణము లని డాక్టర్ పాల్ కరస్ చెప్పిన విషయమే సత్యమని 

కాస్సించుచున్న ది; 

నీతిశాస్త్రమునందు మిల్లు, స్పెన్సరు, కాంటు మొదలగు నాధి 

భౌతికవాదులగు నాధునిక పాశ్చాత్య గంథకారు లాత్మాపమ్యదృష్టి 

యొక్క సులభము వ్యాపక మగు తత్త్వమును వదలి “నర్వభూత 
హితము”, లేక, “అనేకుల కధికవాతి మను నీ యాధిభౌ తికతత్త్వము 
మీదనే నీతిరూపక మగు భవనమును కట్టవలయునని పయత్నము 

జేసిరి, మటియు( బిండ|బహ్మాండముల సంబంధములో. దను మత 

ములు [పాచీనమతముకంతె నేజగుటచే నట్టు చేసి రనునది యీ 

రీతిగ సిద్ధమగును. పిదప పిండ|బహ్మాండముల యొక్క రచనాసంబం 

ధము లగు నవీనమతములు సరిరాక పోవుటచే, నే ననగం నెవరు? 
సృష్టి యన నేమి? నా క్ర సృష్టిజ్ఞాన మెవ్విధముగ( గలుగును? నా 

కంక వేజగు బాహ్యసృష్టి స్వతంత మగునా? కానేరదా? అగునేని 

దానికి మూలతత్త్వ మేది? ఒక మనుజు(డు మజియొక (ప్రాజియొక్ష 
సుఖముకొఅకు నేల తన |సాణములను వ్యయము పెట్టవలయును? 

“వీది జన్మించునో యది చచ్చు" నను న్యాయము ననుసరించి మనము 
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నివసించుట కాధారమగు భూమియు నన్ని |పాణులతోకూడ నెప్పుడో 
యొకప్పుడు నశించునదే యని నిళ్సి తమైనచో, నశ్వరమగు నెదుట 
నున్న పిండముకిొణి'కై మనము మన సుఖముల నేల పొడుచేనీకొన 
వలయును? మొదలగు (పశ్నలు కొందలికు లోంతుగ విచారింపవలసి 
యుండును. లేక పరోపకారము మొదలగు మనోవృత్తి కర్ళమయము 
ననిత్యము నయిన దృశ్యసృష్టి యందున్న నై నర్గిక్కపవృత్తియై యు 
న్నది. ఈ యుత్తరముచే పూర్ణసమాధానము రానేరదు. కావున నీ 
(పవృతికి మూల మేమని యెవరికి చూడవలసి యున్నదో వారధ్యాత్మ 

శాస్త్రమునం దున్న నిత్యమగు తత్త ్వజ్ఞానము వైవునకు మరలిననే తప్ప 
గత్యంతర మేమియును లేదు; మజియు నీ కారణముచేతనే [గీ నను 
వాండు తన నీతిశాస్త్ర గంథమునందు నే యాత్మకు జడసృష్టియొక్క 

జ్ఞానము గలుగుచున్నదో యా యాత్మ జడసృష్టికంశె 'నేజుగనుండ 

వలయు ననియు యారంభించెను. “కాంటు' అనువాడు మొదట 

వ్యవసాయాత్మకబుద్ధిని వివేచించి పిదప చాసనాత్మకబుద్ధిని నీతిశాస్త్ర 
మును చర్శించెను. మనుజుడు తన సుఖముకొఅకుం గాని, యనే 

కులగు జసులయుక్క సుఖముకొఅకు( గాని, పుట్టినాండని చెప్పుట 

సె కెంత మోహకరముగం6 గాన్పించిననుు అది సహజముగ సత్యము 

కానేరదు. కేవలము సత్యముకొణకే [పాణముల నిచ్చుటకు సిద్ధు 

లగు మహాత్ముల మనస్సునందు ముందు కలుగంబోవు జన్మమున 

నత్యధికముగ విషయసుఖము గలుగవలయు నను తలపే యట్లు 

చేయుటకు హేతువై యుండునా? యని క్షణమా తము విచారించితి 

మేని తనయుక్క గాని లోకులయొక్క గాని నిత్యమగు నాధిభౌతిక 

సుఖముకంకు నధికమహత్త ము గల మజియొకకే యైన నీ జగత్తు 

నందు మనుజునకు పరమసాధ్యముగ నుండి తీరవలయునని చెప్పు 

వలసివచ్చును. ఈ పరమసాధ్యమగు వస్తు వేది? పిండబహ్మాండ 

ములయొక్క నామరూపాత్మకము గనుకనే నశ్వరమును దృశ్యమును 

థం గీ 11-27 
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నగు స్వరూపముచే నాచ్భాదింపయుడిన యాత్మస్వరూపముయొక్క 

నిత్యత్త్వము నాత్మ|పతీతిచే( (స్వానుభవముచేే దెలిసికొనిన వా రీ 

ప్రశ్నమునకు తమ యాత్మయొక్క యమరము, శ్రేష్టము, శుద్ధము 
నిత్యము సర్వవ్యాపియు నగు స్వరూపమును దెలినికొని దానియందు 

విరామము నొందుటయే జ్ఞానికి నశ్వరమగు జగత్తునందున్న పథమ 

కర్తవ్య మని సమాధానము. జెప్పుదురు. నర్వభూతాంతర్లత మగు 
నాతై్మక్యము నీ రీతిగం దెలిసికొనుటచే నీజ్ఞానము చేహేందియముల 

యందు దృఢముగ నలముకొనినవారు జగత్తు నశ్వర మయినదా? 
కాదా? యని విచారించుచు కూర్చుండక సర్వభూతహితోద్యోగము 

నకు (పవ ర్తింతురు గాన సత్యమునకు. బురస్క ర్హ లగుదురు. కారణ 

మేమి యన; అవినాళశియు( |దికాలాబాధితమునగు సత్య మేదియో 

వారికి పూర్ణముగం దెలిసియే యున్నది. మనుజునియొక్క యీ 
యాధ్యాత్మికపూ ర్ఞావస్థయే నీతియొక్క యన్ని నియమములకును 

మూలకారణము. దీనినే నేదాంతులు “మోక్ష” మనెదరు. ఏ విధమగు 

నీతిని విచారించినను నది యీ చరమసాధ్యమును విడచియుండు 

టకు వీలులేదు. కావున నీతిశాస్త్రము'యొుక్కయు, కర్మయోగము 

యొక్కయు, వివేచన జేయునప్పుడు తుద కీ తత్త్వమునే శరణు 

నొందవలయును. సర్వాతై్మక్యరూపమగు నవ్య క్షమూలత్మత్త్యమునకు 

సర్వభూతహితేచ్చ యనునదియే యొక యవ్యక్తన్వరూప మగుటచే 

సగుణపరమేశ్వరుండును, దృశ్యసృష్టియు నను నీ రెండును కూడ 
సర్వభూతాంతర్లతము, సర్వవ్యాపియు నవ్య క్షమునగు నాత్మయొక్కు 

వ్యక్షమగు స్వరూపములే యయి యున్నవి. మటియు నీ వ్యక్త 
స్వరూపముకంశె 'పెకిపోయి, యవ్య క్షమగు నాత్మయొక్క జ్ఞానము 

సంపాదించిననే కాని జ్ఞానమునకు బరిపూ ర్తి కాకపోవుటయే కాక, 

దేహమునందున్న యాత్మయొక్క పూర్ణావస్థను పొందుట యను 

నదియె (ప్రతి మనుజునకును నీ జగత్తునందు పరమ కర్తవ్యము, ఈ 
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విషయము సైత మో జ్ఞానము లేనిది సిద్ధము కానేరదు. నీతిని విచా 
రించుము, ధర్మ మును విచారించుము, వ్యవహారమును విచారించుము 

లేక యే శోస్త్రమును విచారించినను “సర్వం కర్మాఖిలం పార్ధ! 
జానే పరిసమాపష్యతే ”_ అధ్యాతృజ్ఞానమే యెల్ల వారికి జరమగతి 

యగును. మణియు మనయొక్క భ క్రి క్రిమార్గము సేత మో తత్త్వజ్ఞాన 

మునే యవలంబించి యుండును. కావున జ్ఞానదృష్టిలే నిష్పన్న మగు 
సామ్యబుద్ధిరూపత త్త్వమే, మోక్షమునకును, సదాచరణమునకును 

మూల మను సిద్ధాంతము మన భ క్షిమార్గమునందు సైతము స్థిరముగ 

నున్నది. జ్ఞాన్మపాప్తికలిగిన పిదప కర్మల నన్నింటిని పరిత్యజింప 
వలయునను వేదాంతులయొక్క యూహాయే నేదాంతశాస్త్రముచే 

సిద్ధమగు సిద్ధాంతమునందున్న గొప్పలోపము గనుక జ్ఞానమునకును 

కర్మేకును విరోధము లేదని నిరూపించి వాసనాక్షయే మైనను జ్ఞాని 

పరమేశ్వరార్చణపూర్వకముగ లోకసంగహార్థమై కేవలము క ర్త్వ్య 
మను తలంపుతో సర్వకర్మలను చేయవలయు నను కర్మయోగము 
యొక్క సిద్ధాంతము గీతలలో విస్తారముగ వర్థింప(బడినది. పర 
మేశ్వరునకు సర్వకర్మలను సమర్పించి యుద్ధము చేయుమని యర్జును 

నకు భగవంతునిచే విశేషముగ నుపదేశింపయుడినమాట సత్యమే; కాని 

యది తాత్కాలికృపసంగము ననుసరించి చేయబడినది (A. 8.7). 

అర్జునునివలెనే సీద్యగా(డును, స్వర్ణ రకారుండును, వస్త్రకారుండును, 

లోహాకారు(డును, వర్తకు(డును, (బాహ్మణుండును, గుమాస్తా 

మొదలయిన వా రెల్టరును దమ తమ యధికారానురూపముగ దమ 
వ్యవహారములను బరమేశ్వరార్చణబుద్ధితో( జేయుచు జగత్తుయొక్క 

ఛారణపోషణలను జేయవలయును, ఈ వ్యాపారము స్వభావముగనే 

(పాష్తమైనవా రిట్టి నిషమ్కామబుద్ధితో [బవ ర్తించి రేని వారి కీ పాప 

మేమియు నంటదు. కర్మలన్నియు నచ్చోనుండి సమాన మైనే; 
దోషము కర్తయొక్క బుద్ధియందున్న ది గాని కర్మయందు లేదు; 

కావున బుద్ధిని సమముగఈ జేసి సర్వకర్మలం జేయుటచేం బరమేశ్వరుని 
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యుపొసన ఘటించును. కావున పాపము తగులకపోవుటయొ కొక 

తుదకు సిది కలుగును అని యీ యుపదేశమున కంతకును తాత్ప 

ర్యము; కాని యెమైన నశ్వరమగు దృశ్యసృష్టికంశు పైకిపోయి 
యాత్మానాత్మ విచార . మను లోంతునీళ్ల లోనికి దిగుట తగదని 

(విశేషముగ నర్వాచీన కాలమందు) యున్ను వారు, బ్రహ్మోతై్మక్య 

రూపమైన పరమసాధ్య మను పై పై మెట్టును వదలి మానవజాతికి కల్యా 

ణము, లేక సర్వభూతహితము మొదలగు సిద్ధాంతములను కింది 

మెట్టునందున్న యాధిభౌతికములును, దృశ్యములును ననిత్యము 

లును నగు తత్త్వముల దగ్గణనుండియే తమ సీతిశాస్త్రవినేచన నారం 

భించుచున్నారు; కాని యొకానొక ' వృక్షపుకొమ్మ కొట్టి వేసినంత 

నూూతమున ఆ చెట్టు నూతనమైనది కానియ క్రై యాధిఖొ తికపండి 

తులచే నిర్మింపయడీన . నీతిశాస్త్ర మపూర్షమైనను [కొత్తది గాదు, 

మనదేశమునందు (బహాతై శకము నంగికరింపక (పతి మనుజుండును 
స్వతంతుండే యను సాంఖ్యళాస్తుజ్ఞులగు పండితులు సైతము జగత్తు 

యొక్క ధారణ, పోషణ లే గుణముచే నగుచున్న వనియు, వినాశ 

మే గుణముచే నగుచుస్నదనియు విచారించి సత్వము, రజస్సు, 

తమ స్సన్సు నీ మూండు గుణములయొక్కయు లక్షణములను నిశ్చ 
యించిరి. మజియు వానిలో సాత్తి కముఖగు సద్దుణములను, 

పరమోత్మృష్టములనుగ చేయుటయే మనుజులకు క ర్హవ్య మనియు 
దానిచేతనే తుదకు (తిగుణాతీతావస్థ పొప్త మగుటచే మోక్షము 

లభించుననియు, |పతిపాదింప(బడినది, మజియు భగవర్గీతల యొక్క 

పదునేడు పదునెనిమిది యధ్యాయములయందు కొంచెము మార్చుతో 

నీ యర్ధ్థమే వ'స్థింపంబడినది. * సాత్త్వికములగు సద్దుణములయొక్క 

* బాబు కిశోరిలాల్ సర్కార్ ఎం, ఏ, బి, ఎల్, గారిచే [బా యంబడిన 

“The Hindu System of Moral Science” అను నామముగల చిన్నగంథ 

మున, వారు సైత మీ రీతిగనే, స త్వ్వరజ స్తమము అను [తిగుణములనే యాధా 

ముగం గొని యీ విషయమును [ప్రతిపాదించిరి, 
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పరమోత్కర్థ మనినను, లేక, యాధిభౌతిక వాదానుసారముగ 

పరోపకారబుద్ధి యనినను, మానుషత్వముయొక్క వృద్ధియనినను; 

నర్ధ మొక్కటియే. మహాభారతమందు, లేక, గితయందు నీ యాధి 
భో తిక తత్త్వము లన్నియు స్పష్టముగ నుల్చేభింప( బడుటయే కాక, 

ధర్మాధర్మములయొక్క నియమములకు లౌకికమగు, లేక్క బాహ్యా 

మగు నుపయోగ మేమి యని విచారీంతుమేని నీతి ధర్మము సర్వ 

భూతహితార్ధమే (అనలా: లోకులకు కల్యాణార్థమే యయియున్న 

దనియు మహాభారతమునందు స్పష్టముగ6 జెప్పుబదేయున్నది; కాని 

యవ్యక్త కమునందు నమ్మకము లేకపోవుటవలన తాత్తికదృష్టితో 

కార్యాకార్యనిర్ల యము చేయుటకు నాధిభౌ తీకతత్త్యములు బాలవని 

యెటింగియు, వబానియందె విశేష గంథముల రచియించి పొళ్చాత్యు 

లగు నాధిభౌతికపండితులు వ్యకృముచేతనే యెటులైనను సర్వ 

నిర్వాహమును చేసినట్లు చేయక యా తత త్వ్వములయొ క్క పరం 

పరను, పిండ బ్రహ్మోండములకు మూల మగునదియు, నవ్యకృమును, 

నిత్యమునగు తత్త్వము పర్యంతము కైకొని పోయి, మోక్షము, నీతి 

ధర్మము, వ్యవహారము నను నీ మూండింటికిని తత్త్వజ్ఞానాధారముచే 

భగవంతుడు గితలయందు పూర్ణమగు నేకవాక్యతను నిరూపించెను. 

మఆ౭కీయు డానింబట్టి కార్యాకార్యనిర్హ యమును చేయుటకు. జెప్ప 

బడిన ధర్మమే మోక్షమును కలుగంజేయుటకు సామర్థ్యము కలదియని 

యనుగితల యారంభమునందు స్పష్టముగ చెప్పంబడినది (మః భా. 

అశ్వం 16. 12). మోక్షధర్శము, “సితిశాస్త్రము) లేక, అధ్యాత్మ 

జ్ఞానము, సీతి యను వాని నన్నింటిని నేకము చేయనవసరము లేదను 

సా రీ యుపపొదనమహివమ నొప్పుకొనరు; కా శాని యీ విషయమై 

యుదాసీనులుగ నుండని వారికెల్లరకును గీతలయం దున్న కర్మ 

యోగముయొక్క (1పతిపొదన మాధిభౌతిక వివేచనకంకు (శీష్ణమును 

,గాహ్యము నని తో(పక మానదు. హిందూస్థానమందువలె నధ్యాత్మ 
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జ్ఞానముయొక్క వృద్ధి చిరకాలమునుండి మథజీయొకచోట లేకపోవు 

టచే నితర దేశములయం దెక్కొడను కర్మయోగమున కిట్టి యాధ్యా 

త్మికమగు నుపపాదనము వెలువడుటకు వీలు లేదు. కావుననే యట్టి 

గ్రంథ మెచ్చటను లేనే లేదు. 

ఇహలోకమునందున్న సంసార మశాశ్వత మనియు దానికంకు 

సుఖముకంకె దుఃఖ మధిక మనియు, నొప్పుకొనినను (A. §, 88) 

ఈ కర్మ జ్యాయో హ్యాకర్మణణో_ _ సంసారమందున్న సర్వకర్మల నెప్పు 

డైనను త్యజించుటకంకొు నా కర్మలనే నిష్కామబుద్ధితో లోకకల్యాణా 

ర్ధమై చేయుచుండుటయే |శ్రేయస్కర మని గితలయం దొనర్ప(బడిన 
సేద్ధాంతమునకు (గి క్రి. 8, 5. 2 సాధకబాధకములగు కారణముల 

విచారము పూర్వము పదునొకండవ పకరణమున( జేయ (బడెను? 

కాని గితలయం దున్న యీ కర్మయోగమును పాశ్చా త్య కర్మ మార్గ 

ముతో? “గాని లేక, మన దేశమునందున్న సన్న్యాసమార్షమును 

పాశ్చాత్యకర్మత్యాగపక్షముతో6 గాని పోల్చి చూచునప్పు డీ సంబంధ 

ములో కొంచెము విశేషముగ వివరింపవలసి వచ్చును. దుఃఖమయ 

మును, నిస్సారము నగు సంసారమునుండి నివృత్తుః డయిననే కాని 

మోక్ష్మపాప్పి కానేరదను నీ మతము వైదికధర్మములయందు, మొదట 

నుపనిషత్కారులును, సాంఖ్యులును [పచారములోనికి కొనివచ్చిరి. 
తత్పూర్వమునందున్న వైదికథర్మములు వృత్తి పరములుగనే (అనంగా 

కర్మకాండాత్మకములుగనే) యుండెను; కాని వైదికేతర ధర్మముల 

విచారించితిమేని వానిలో ననేక మతములయందు మొదటినుండియు 

సన్న్యాసమార్గమునే స్వీకరించినటుల కన్పట్టుచున్నది. ఉదాహరణము: 
జైనము; బౌద్ధము నను నీ రెండు ధర్మములును మొదటినుండియు 
నివృత్తి పరములే. క్రై స్త్రవధర్మము సైత మిట్టిదియే. సంసారమును 
వదలి యతిధర్మానుసౌరముగ నుండవలయు ననియు, స్త్రీల వైపునకు 
చూడంగూడ దనియు, లేక, వారితో సంభాషింపను సైతము కూడద 
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'యు బుద్ధు(డు తన శిష్యులకు చిట్టచివర కుపదేశించి నటు లే(మహో 
రినిబ్బాణ సుత్త ఫ్రై మూలభూతములగు క్రై సవధర్మములును నుప 

1ళింపం బడినవి, “నీ యిరుగుపొరుగువారల నిన్ను వలె (-పేమింవుముో 
౨ని (కీస్తు ఉపదేశించెను (మాథ్యూ. 19.19). “నీవు తినుటను, త్రాగు 
ఏను. పెక్కేల? చేయు పనులనెల్ల నీశ్వరార్థమే చేయుము” అని పా 
ఎను శ్రై స్తవుం డనెను (1 కారిం, 10.81). ఈ యుపదేశములు రెండును 
వాత్మాపమ్యబుద్ధితో సీశ్వరార్చణపూర్వకముగ కర్మలను చేయవలయు 

కను గితలయందున్న యుపదేశముతో సదృశములయి యున్నవి 
‘A 6. 29 మణియు 9. 27). కాని యంతమా[తముచే గీతాధర్మాను 

ఫారముగ గ్ క్రి స్త్రవధర్మములు (పవృత్తి పరములయి యున్నవని సిద్దము 

కానేరదు. కారణ మేమియన;ః మనుజు, డమృతత్వమును సంపొదిం 

చుకొని ముక్తుండు కావలయు ననుట క్రై స్తవధర్మముల యందును 
పరమవురుషార్థము; మజియు నా పురుపార్థము గృహాదారాదికమును 

వదలనిది సాధ్యము కానేరదని యుండుటచే కీస్తుయొక్క మూల 

ధర్మములు సన్న్యాసపరములుగనే యున్నవని చెప్పవలయును. క్రీస్తు 
మరణసర్యంతము నవివాహితుండే యయియుండుటయే కాక “మాతా 

పితరులను, ఇరుగుపొరుగువారలను |పేమించుము” అని “నీ వుపదేశిం 
చిన సర్వధర్మములను యావజ్లీవమును నేను పాలించుచునే యున్నాను. 

పూర్ణ మగు నమృతత్వము లభించుటకు నొ  యందేమి లోపమున్నదో 

చెప్పమని యొక గృహస్థు డతని నడుగయగా *గ్భహదారాదికము 

నమ్మి వేసి కాని, లేక, దర్శిదున కిచ్చి కాని నీవు నా భక్తుండ వగుము” 

అని |కీస్తు స్పష్టముగ నతనికి యుత్తర మొసంగెను (మాథ్యూ. 19.16 

0 మతియు మార్కు. 10. 2181). వెంటనే తన శిష్యుల వైపునకు 

మరలి వారితో “బంకు సూదిబెజ్జము లో నుండియైన దూజీపోవచ్చును 

గాని యీశ్వరుని రాజ్యమందు శ్రీమంతునకు [ప్రవేశము గలుగుట 

కష్టమని చెప్పెను. “అమృతత్వస్య తు నాశాఒస్తి విత్తేని”._ (వ్య 
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నుచే నమృతత్వము లభించునని యాళింపకుము (బ్బ 2.4.2) అని 

యాజ్ఞ వల్క్యులు మ్మైతేయికిం జేసిన యుపదేశమున కిది యనుకరణ 

యని చెప్పవచ్చును. “అమృతత్వమును సంపాదించుకొనుటకు 

సాంసారికకర్మలను వదల నక్కఅలేదు. వానినే నిష్కామబుద్ధితోం 

జేసిన, జాలును' అని గితలయందు భగవంతు; డుపదేశించినట్టు 

(కీస్తు వెక్కుడ నుపదేశింప లేదు. పెంగా “ ఐహీకసంపత్తి, పరమే 

శ్వరుండు నను నీ రెంటియందు ననివార్య మగు విరోధ మున్నది* 

యనియు, (మాథ్యూ. 6.24) “మాతాపీతరులను, గృహదారాదికము 

లను భార్యాపుత్రాదులను, తోంబుట్టువులను, అన్నలను వే యేల? 

తమ జీవితమును సైతము వదలి నావెంట రానివారు నా భక్తులగుట 
కెప్పుడును వీలు లేదనియు నుపదేళించినటు లున్నది (ల్యూక్, 14. 

26-88). క్రైస్తవులు స్రీలను న్పృళింపక పోవుట సైత ముత్తమ 
పక్షము” (1 కారిం. 7.1) అని (కీస్తు శిష్యుడు పా లనువా(డు స్పష్ట 

ముగ నుపదేశించెను. అటులనే “మనకు జన్మము నిచ్చునది తల్లి x 

మనకేమి యగును? మనకు సేవ్యు(డగు నీశ్వరభక్తుండే మనకు మాతా 
పితరులును, బంధువు(డు నయియున్నా (డు (మాథ్యూ. 12. 46_ -50) 
(కీస్తు నోటినుండి వచ్చిన మాటకును “కం (పజయా కరిష్యూమో 

యేషాం నో[య మాత్మాయం లోకః” అను బృహదారణ్యకోపని 

షత్తులో నున్న సన్న్యాసపరమగు వచనమునకును (బృ. 4. 4. జడ) 

నున్న సామ్య మును నే నిదివజికే నిరూపించి యున్నాను, (పత్యక్ష 

ముగ బై బిలులోనున్న యీ వాక్యములం బట్టి బౌద్ధ జై నధర్మముల 

వలెనే శ్రి సవధర్మమును మొదటినుండియు సంసారమును వదలివేయు 

* “కా తే కాంతా క స్తే పుత్రః” అని శ్రీశంకరులయొక్క_ (పసిద్ధమగు 
శ్లోకములో ని యుపదేశ మశ్వ ఘావని న్ బుద్దచరిత్రయందు (6. 4b) బుద్ధునివాక్కు 

నుండి “క్వాహం మాతుః క్వ సా మమ” యని వచ్చిన యుపదేశము 'స్రైతము 
సన్న్యాసమార్గమును తప్పక యవలంబింసం జేయునదియే. 



ఉపసంహారము 425 

మని చెప్పునదియే, (అన(గాః సన్న్యాసపరమైనదియేేయని సిద్ధమగు 

చున్నది; మజీయు క్రైస్తవ ధర్మములయొక్క (పాచీనేతిహిసముల( 

జూచితి మేని “కె స్తవభక్తుండు ధన్యదవ్యాదుల నుంచ గూడదు” 

(మాథ్యూ. 10. 9. 15) అను డ్రీస్తుయొక్క యుపదేశానుసారముగ 

మొదటివా రగు 'క్రై స్రవధర్మోపదేశకులు, విరక్తులుగనే యుండి రని 

కాన్సించుచున్న ది, 3 క్రై సవధర్మోపదేశకులు, లేక క్రై సవభక్తులు గార్హ 

స్ట ధర్మాసుసారముగ సంసారమునం దుండుట యను నాచారము 

పిదప కావింపయిడిన సంస్కరణమువలన సంభవించినది. మూలమం 

2and 3; esp. pp. 89-97. “The new (Christian) converts seemed 
to renounce their family and country .. their gloomy and austere 

aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of 

life, and their frequent predictions of impending calamities inspired 

the pagans with the apprehension of some danger which would 

arise from the new sect, “Historians’ History of the World Vol.VI 

Pp. 318 జర్మను కవీళశ్వరుండగు, గఏంపే, తన Faust (ఫొస్టు) ఉను కావ్యమున 

“Thou shalt renounce! That is the eternal song which rings in 

everyone's ears; which our whole life-long every hour is hoarsely 

singing to us.” [Faust Part 1, lines 1195-1298) అని వరి ంచినొ(డు, 

"కి స్తవధర్మములు తొలుదొలి నుండియు సన్న్యాసపరములుగనే యున్నవియను 
మూ) జాన par) 

విషయమై మతీయు అనేకాధారములు చెప్పవచ్చును. 

జేమ్సు సలీ (James Sul తా నొనర్చిన Pessimism అను (గం 

థమున Optimist అనియు Pessimist అనియు రెండు మార్గముల నిరూ 

పించినొండు. వానిలో Optimist అనలా ఉత్సాహము కలవాండనియు, Pessimist 

అనంగా సంసారములో వినుగు జెందినవాండనియు నర్థ మగును. ఈ శబ్దములు 

గీతలలో యోగ సాంఖ్య శబ్దములితో సర్వవిధముల సమానార్థకములు గావని 

నేను పూర్వమున నొక టిస్పణియందు (పృ. 801 చూడు) చెప్పినాను. మతీయు 

నా విషయమే యిచ్చో వివరింప(బడినది. _ దుఃఖనివారణేచ్చ యని పూర్వమున 

వర్జింపందిడిన మూండవ మార్గమునకు సలీ యసువాండు Meliorismn అను పే 

రిడెను, 
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దున్న క్రై సవధర్మము కాదు, నేంటికిని శిఫెన్హౌొయెర్ సంసారము 

దుఃఖముయము కావుననే త్యాజ్య మనియే చెప్పును. మణీయు గ్రీస్ 

దేశమున చిరకాలము |క్రిందటనే తత్త్వవిచారములోనే యాయుష్య 

మును గడుపుట శ్రేష్టమా? లేక, లోకకళ్యాణార్థమైన రాజకీయములగు 

కార్యములను సాధించుట |శేష్టమా? యను పశ్నము వచ్చినదని 

పూర్వమున చెప్పియే యుంటిని, _ పాళ్చాత్యుల ఈ కర్మత్యాగపక్ష 

మును, మన దేశమునం దున్న సన్న్యాసమార్గమును నను నీ రెండును 

ననేక విషయములలో సమానములుగనే యుండును; గాన నా మార్ల 

మును సమర్థించు పాశ్చాత్యులయొక్కయు, పౌరస్తులయొుక్కయు 

పద్ధతులు చేజుకావని చెప్పవచ్చు ననునది యందలి సారాంశము; 

శాని కర్మత్యాగముకం కొ కర్మమార్ల మేల (శేష్ట మన; కర్మత్యాగమార్ల 

మును సాధించుటకు అధునిక పాళ్చాత్యపండితులు చెప్పునట్టి కారణ 

ములకంకై గీతలయందున్న |పవృత్తిమార్గ [1పతిపాదన యందలి 

యుక్తులు యుక్ర ముగ నున్నవి. వానిని, అందలి విశేషముల నిచ్చో 

వివరించెద, జగత్తునందున్న మనుజుల కందటకును గాని, యనేకు 

లకు గాని యధిక సుఖము (అనయా: ఐహిక సుఖము) అనునదియే 

యీ జగత్తునందు ముఖ్యసాధ్య మనియు, నటు లెల్లరకును సుఖము 

గలుగు నిమిత్తమయి (పయత్నము( జేయుచు తా సుఖమందే తత్ప 

రు(డై యుండుటయే (ప్రతి మనుజునకును కర్తవ్య మనియు పొళ్ళా 

త్యులగు నాధీభౌతిక కర్మమార్లీయుల యభిపాయము; మటియు 

దానిం బలపజచుట'కి సంసారమందున్న దుఃఖముకంకు మొత్తము'పై 

సుఖమే యధిక మగుననియు వారిలో ననేక పండితులు వాదించుచు 

న్నారు. ఈ యూహనుబట్టి విచారించితి మేని పొళ్చాత్యుల కర్మ 
మార్గము ననుసరించు జనులు “సుఖము లభించు నను నాశచే 

సంసారమును జేయు వారని యొక తెగయు, “సంసారమునందు 

విసుగు చెందిన వా రని మజియుక తెగయు నిట్లు పాశ్చాత్య కర్మ 
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త్యాగపక్షావలంబులు రెండు తెగలుగ నున్నారని చెప్పవలసివచ్చును, 

నుణియు నీ కారణముచేతనే వారిని “*ఆశావాదు? లనియు, “నిరాశా 

వాదుిలనియు ననుక్రమముగ పేర్కొనుచున్నారు; * కాని భగవద్దీత 

అయందు చెప్పబడిన రెండునిష్టలును వీనికంకు భిన్నములై యున్నవి. 

తనయొక్క గాని లోకులయొక్క గాని యైహికవిషయ సుఖమునం 

దరి యాశచేతనే సంసారమునందు (పవృత్తు లగుదురు గాన సామ్య 

బుద్ధిరూపమగు సాత్తి కవృత్తియందు కొంచెమైనను ఖేద ముండక 

మానదు. కావున (గీతలలోం జెప్పున దేమన) సంసారము సుఖమయ 
మైనను, దుఃఖమయమైనను సాంసారిక కర్మలను వదలుద మనుకొని 

నను; వదలనప్పుడు దానియందలి సుఖదుఃఖముల విచారించుటవలన 

నేమియు లాభము లేదనియు, సుఖకర మైనను దుఃఖకర మైనను 

మనుష్యజన్మము లభించుటయే మహాభాగ్య మని యెన్ని, కర్మసృష్టి 

యొక్క యూ యపరిహార్యమగు వ్యవహారమునందు (పొప్తమగు 

వానిచే నంతఃకరణమును జెడగొట్టుకొనక “దుఃఖే ప్వనుద్విగ్నమనాః 

సుఖేషు విగతస్పృవాః” (గీ. 26) అను నీ న్యాయము ననుసరించి 

(అనయా: సామ్యబుద్ధితో) సహించుటయు, జగత్తుయొక్క ధారణ 

ప్రోషణనిమిత్రమై తమ యధికారము ననుసరించి తమ వంతునకు శాస్త్ర 

ముచే (బాప్పమయిన కర్మయొక్క భాగమును ఫలము సంపాదించు 

కొనుట కని యెన్నక నిష్కామబుద్ధితో నామరణాంతమును జేయు 

చుండుటయే మనుజునకు. గర్హవ్య మనియు, భగవద్గీత చెప్పును. 

గీతాకాలమునందు చాతుర్వర్థ (వ్యవస్థ ప్రచారములో నున్నందున 

సీ సామాణికకర్మలు చాతుర్వర్థ్య విభాగానుసారముగ [ప్రతివానికి 
(పొప్తము అగునని యున్నది. కావున పదునెనిమిదియవ యధ్యా 

యమున “గుణకర్మవిభాగశఃి అను భేదమెట్లు నిష్పన్నమగు నదియు! 

జెప్ప(డినది (గి. 18.444. కాని యంతమా[తముచే గీతలయం 

దలి నీతితత్త్వములు చాతుర్వర్ణ ్ యరూపమగు సమాజవ్యవస్థనే యవలం 

బించి యున్నవని యెన్నకూడదు. అహింస మొదలగు నీతిధర్మముల 
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వ్యాప్తి చాతుర్వర్ణ్యముకొఅికే కాదనియు, మనుష్యమాత్రునకు 

న్యముగ |పాప్తమగు ననియు మహాభారతకారు(డు పూర్తిగ 
గును. కావున చాతుర్వర్ణ ్ యములో( జేరని యనార్యులయం¢ 

ధర్మము నడచుచునే యున్నది, వారిని రాజు పరిపాలన చేయ 

డీ సామాన్యధర్మము ననుసరించియే పరిపాలింపవలయునని భా 
నందు స్పష్టముగ( జెప్పంబడియున్నది (శాం. 65, 1222), 

గీతల యందున్న నీత్యుపపత్తియు చాతుర్వర్ణ కము మొదలగ: 

నొక సమాజవ్యవస్థ నవలంబింపక సర్వమాన్యమగు నా ధ్యాత్మి 

ధారముచేం | బతిపాదింప: బడినది. శాస్త్రమువలన (పొపష్పః 

కర్తవ్యమును, నిష్టామమును, నాత్మొాపమ్యుము గలదియునగు ? 
జేయవలయు ననునది గీతలయందున్న నీతిధర్యముల ౮ 
ముఖ్యమైన సారము, ఇది యన్ని దేశములయందలి జనుల 

బంధించి యుండును; కాని యాత్మాపమ్యబుద్ధిచేతను, నిమ్మా 

చరణచేతను నీ సామాన్యములగు నీతితత్త కములు సిద్ధము లః 

వానికి సంబంధింప6 జేయ(దగిన కర్మ లీ జగత్తునందు |పతిమ 

కెట్లు (పొప్త మగునదియు( గొంచెము విచారింప వలసివ: 

కావుననే వానిని జెప్సుట కా కాలమునకు నుపయోగి, 

సహజములగు నుదాహరణముల నిచ్చుచు చాతుర్వర్గ కమ 

యందు చెప్పబడినది. అటులే గుణకర్మ విభాగముచే నా 

వ్యవస్థకు సం క్షేపముగ నుపపత్తియు. జెప్పంబడినది, ఇది గీతర 
ముఖ్యాంశము గాదు. చాతుర్వర్ణ్య వ్య వస యెక్కడ నైన | 

యుండినను నక్కొడ సైతము తత్తాలమునందు (పచారములో 

సమాజవ్యవస్థ ననుసరించి, 'సమాజముయొక్క భారణపో; 

సంబంధించి [పాప్త్రములగు కర్మల నన్నింటిని ధైర్యోత్సాష 

. తోడను, నిమ్కామబుద్ధితోడను కర్రవ్యములను చేయుటకు మన 

జన్మించెనే కొని, కేవలసుఖోపభో గార్భమై జన్మింప బేదని 
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మగు గీతాశాస్త్రము యొక్కయు వ్యాపకమగు సిద్ధాంతము. గీతల 
యందున్న నీతిధర్మములు కేవలము చాతుర్వర్ణ్య మూలకములయి 
యున్నవని యనేకులు చెప్పున దంతయు నిజము కాదని యెజుంగ 
నగు. సమాజము హిందువుల దైనను, లేక, మేచ్భుల దయినను, 
(పొచీనమైనను, లేక, యర్వాచీనమైనను, పొరస్త్యమైనను, పాశ్చా త్త్య 
మైనను దానియందు చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ [పచారములో నున్నచో 
దాని ననుసరించియు, లేక, మజీయొక సమాజన్యవస్థ (పచారములో 

నుస్నచో దాని ననుసరించియు మనకు |పాప్తము లయినవాని నశ 

క్యము లగునేని మన యభిరుచి ననుసరించియు కర్తవ్యములని యొక 

సారి యాచరించితి మేని యవియే మనకు స్వధర్మములగును; పిదప 

నా ధర్మములను వదలి యే కారణముచేత నయినను నితరుల ధర్మ 

ముల నాచరించుట ధర్మదృష్టిచేతను సర్వభూతపాత దృష్టిచేతను 

సైతము నింద్య మగుచున్నదని గీతలు సెప్పుచున్నవి. “ స్వధర్మ 

నిధనం |శేయః పరధర్తో భయావహః *_స్వధర్మమునందు మృతినొంది 

నను (శేయస్కరమగును; కాని పరులధర్మము భయావహము (గి: 

8. 82) అను గీతావచనమునకు నిదియె తాత్పర్యము. ఈ న్యాయ్య 
ముంబట్టియే, జూతిచే |బాహ్మణు(డైనను దేశకాలానురూపముగ క్షత 

ధర్మము నంగీకరించిన "పెద్దమాధవరావు పీష్వాగారికి “స్నానసంధ్య 
లయందు సమయమును వ్యయపణుపక క్షా తధర్మానుసారముగ 

పజలను రక్షించుటయందు సమయమునంతయు వ్యయ పజచుట 

వలననే నీకు నుభయలోకములయందును కల్యాణమున్న” దని 

రామశాస్త్రి బువాగా రుపదేశించినా రను విషయము మహారాష్ట్రరిము 

నందు సు[పసిద్ధము. సమాజధారణార్థమై యే విధమగు వ్యవస్థయుండ 

వలసినదియు "చెప్పుట గితయొక్క ముఖ్యోద్దేశము కానేరదు. సమాజ 

వ్యవస్థ యేదైన నగు గాక! దానియందు యథాధికారముగ ]1పాప్త 

ములగు కర్మముల నుత్సాహపూర్వకముగం జేసి సర్వభూతహితమగు 
నాత్మశేయమును సాధింపవలయునని గీతాశాస్త్రమునందలి ముఖ్య 
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తాత్పర్యము. ఇట్లు కర్తవ్యము లను నూహతో గీతలయందు వర్ణింపం 
బడిన స్థిత్మపజ్ఞుయ సేయు కర్మలు స్వభావముచేతనే లోకకల్యాణ 

కారకములుగ నుండు ననుమాట నిజమే; కాని గీతలయందు వర్థింపం 

బడిన స్థిత పజ్ఞుని మనస్సున నా కర్మములచే నేను లోకకల్యాణము 

చేయుచున్నా నని యభిమానము శేకపోవుటచే సామ్యబుద్ధి యను 
నది యతని దేహముయొక్కు స్వభావమై యున్నది. కొవున నా కొల 

మందలి సమాజ వ్యవస్థానుసారముగ కేవలము కర్తవ్యము లను 

నూహతో వాండు సేయునట్టి కర్మలే స్వభావముగ లోకకల్యాణ 

కారకము లగుచున్నవి. ఆధునికులును, పొళ్వాత్యులు నగు నీతి 

శాస్త్రజ్ఞులు సంసారము సుఖమయ మనియు, ఈ సంసారసుఖమును 
సర్వజనులును బొందుటకొణ;'కె లోకకల్యాణకారకములగు కార్యము 

లను జేయవలయు ననియు. జెప్పుచున్నారు. ఇదియే పాశ్చాత్యుల 

యాధిభౌతిక కర్మమార్గమునకు గీతలయందున్న కర్మయోగము 
నకును గల భేదము, 

అయినను పాశ్చాత్యులు నాధునికులు నగు కర్మయోగు లంద 

యును సంసారము నుఖమయ మని యంగికరించువారు కారు. 

శోఫెన్హౌయెర్వళలె సంసారము దుఃఖ్యపదముగ నున్నదని యన్నను 
లోకులయొక్క యీ దుఃఖమును శక్యమగునంతవణకు తగ్గించుటయే 

నేర్చరీయగు పురుషునకు! గర్తవ్యము, కావున సంసారమును వదలక 

లోకుల సుఖమును సాధ్యమగునంతవ టికు తగ్గించుటకు జ్ఞాని పయ 

త్నింపవలయునని (పతిపాదించునట్టిది గానీ లేక, దుఃఖని వారణేచ్చ 

గల కర్మయోగుల యొక్క గాని యొక మతము పాళ్చాత్యదేశము 

నందును నిప్పుడు వెలువడినది, దానికి గీతలయందున్న కర్మ 
యోగముతో విశేషసామ్యము కలదు. “సుఖాదృహుతరం దుఃఖం 

జీవితే న్యాత సంశయః ”_ సంసారమందు సుఖముకంకు దుఃఖమే 

యధికముగ నున్న దనియు... 
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న జానపదికం దుఃఖ మేక శ్నోచితు మర్హతి; 

అశోచన్ |ప్రతికుర్వీత యది పశ్యే దుప్మకమమ్, 

= సౌధారణముగ నందు ననుభవించు దుఃఖమునుగుణటించి విచార 

పడరాదు. దానిని నివారించుట.క్లై తన కేమైన నుపాయము తోంచిన 

యెడల (జ్ఞాని ధానిం జేయవలయు, ననియు మహాభారతమున 

మనువు బృహస్పతికిని, సారదు(డు శుకునకును జెప్పిరి (శాం.205. 
గ్ ముజియు 880. 15. దీనింబట్టి సంసారము దుఃఖమయనుయినను, 

దానియందు జనుల కందజకును గలుగంబోవు దుఃఖమును దగంచు 

టకు నేర్చరియైనవాండు యత్నము చేయవలయునను మతము మహో 
భారతకారునకును నిష్టమే యని స్పష్ట మగుచున్నది; కాని యిదియే 
మా సిద్ధాంతము కానేరదు. బహొకసుఖముకంకె నాత్మబుద్ధిపసాదము 

వలన స్ లుగు సుఖ మధికము గాన, నీ యాత్మ బుద్ధి (పసాదసుఖమును 

బూర్ణముగ ననుభవించుచుండ కేవలము కర్తవ్యము లను నూహతో, 
అనయా: లోకులదుఃఖమును నేను తగ్గించు చున్నానని రాజసమగు 

నభిమా నబుద్ధిని మానసమునం దిడక, సమ స్తవ్యూవహారికకర్మలను 

చేయవలయునని చిప్పుచున్న గీతలయందలి కర్మయోగముతో 

సమానమయిన దగుటకు, దుఃఖనివారణయం దిచ్చగల పాశ్చాత్యుల 

యొక్క కర్మయోగమున సైత, ,మింకను ననేకములగు మార్పులు 

గావలయును. “తనకై నను, సర్వజనులశైనను నై నె హీికసుఖమును__ 

సుఖసాధనముల వృద్ధిపజచి కాని లేక్క దుఃఖమును క్షీణింవంజేసి 

కొని కలుగం జేయుట యను నదియే మనుజునకు జగత్తునందున్న 

సత్యమగు సరమ సాధ్యము” అను నూహతోం బాళ్చాత్య పండితు 
లందలును కొంచెమో గొప్పయో శోధించియుండుటజే, “సంసారము 

ధుఃఖమయమయినను నపరిహార్య ముని యెణీంగి కేవలము లోక 

సంగ్రహార్థమై జగత్తునందున్న కర్మములను, చేయవలయును అని 

చెప్పుచున్న గీతల యందున్న నిష్కామ కర్మయోగము వారి 
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శాస్ర్రమునందు స్పష్టముగం గాన్పింపదు. ఎల్లవారును కర్మమార్గీయు 
లన్నమాట నిజమే; కాని. పాళ్చాత్య కర్మయోగులు (సుఖేచ్చువులు 

సుఖము గోరువా రైనను, (దుఃఖనివారణేచ్చువులు దుఃఖనివారణ 

మును గోరువారై నను సకాములే, గీతలయం దున్న కర్మయోగి 
యెప్పుడును ఫలవిషయ కయి నిష్కాముండే. ఈ విషయమునే 
గీతలయందున్న కర్మయోగము సాత్త్వికమును, పొళ్చాత్యకర్మయో 

గము రాజసమును గొన నీ రెంటికిని శుద్ధ నీతిదృష్టిచేతను భేదముండు 

నటుల కాన్పించునని మజియొక విధముగ సైతము చెప్పవచ్చును 
(A. 18. 28, 24. చూడు. 

కేవలము కర్తవ్య మను తలంవున పరమేశ్వరార్పణబుద్ధితో 

సర్వసాంసారికకర్మలను జేయుచు దానిగుండ పరమేశ్వరోపాసనము 

నామరళాంతమును జేయుచుండవలయునని యీ గీతలయందున్న 

జ్ఞానయు క్షమగు (పవృత్తి మార్గమునే, లేక, కర్మయోగమునే భాగవత 

ధర్మమని చెప్పుదురు. “స్వే స్వే కర్మ ణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే 

నరః” (A. 18. శ్) అను నీ గి తాళ్లో కాద్ధమే యీ మార్షమందలి 

రహస్యము. ఈధర్మముల నిరూపణము మహాభారతమున వనపర్వము 

నందు |బాహ్మణవ్యాధకథయందును (వన, 206) శాంతిపర్వము 

నందలి తులాధార జాజిలి సంవాదమునందును (శాం, £61, చెయ 

బడియున్న ది, మనుస్మృృతియందును యతిధర్మనిరూపణానంతరమున 

వైదిక సన్న్యాసులకు కర్మయోగమును నీ మార్గమే విహితము మోక్ష 
_పదముగ నున్నదని చెప్పబడెను (మను. 6 80,87). * వేదసన్నాా 
సిక” అనుపదముంబట్టి వేదముయొక్క సంహిత నుండియు, బ్రాహ్మణ 

|గంథముల నుండియు వెలువడిన 'యర్థ మగుచున్నది గావున నీ 

మార్గము మన దేశమునం దనాదికాలమునుండియు( [బచారములో 

నున్నదని సిద్ధ మగుచున్నది. వేయేల? కేవల మో దేశ మెప్పుడును 
విభవముతో6 గూడనిదిగ నుండలేదు. కారణ మేమియన ః ఏ దేశనుం 
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దైనను క ర్తలని చెప్పణుడువారు ళర్మమార్లమునకే పురస్క ర్హలై 

యుండవలయు నని స్పష్టమయినది; కాని క ర్హయైనను (బిహజ్ఞాన 

మును వదలక. [బహ్మజానముతోడనే క ర్హ్భత్వమును స్థిరముగ 

నునుపవలయునని మన కర్మయోగముయొక్క ముఖ్య సిద్ధాంతము, 

మటియు నీ బీజభూతముగు తత్త్వమును వ్యవస్థితముగ “విచేచించి 

భగవంతుం డీ మార్గమును మిక్కిలి బలపజిచి _పచారములోనికి, 

దెచ్చెను. పొచీనమార్లమున'కే పిదప భాగవతధర్మమని పేరు వచ్చి 

యుండునని వెనుక జెప్పియుంటిని, అట్టు గాక కొంద అజ్ఞానుల 

చిత్తము మొదటినుండియు స్వభావముగనే “సన్న్యాసమార్గము వైపునకే 

(పసరించియుండును. లేదా, గృహస్థా,శమములో నుండి తుదకు 

మరణ సమయమందైనను సన్న్యాసము. ఎైకొనవలయునని మనస్సు 

నందుండియుండును; కాని, పిదప నిజముగ వారు సన్న్యాసమును 

గైకొనినను గ్రైకొనపచ్చును, _ కైకొనకపోయినను బోవచ్చు నని 
యుపనిషత్తులంబట్టి వ్యక్త నుగుదున్నది. కావున సన్నాసమార్షము 

నూతన మైనదని చెప్పుటకు సాధ్యము కానేరదు; కాని స్వభావవై 
చిత్యము మొదలగు కారణములచే నీ రెండు మార్గములును మన 

దేశమునం దిట్లు చిరకాలమునుండియు. |బ్రచారములోనున్నను వైదిక 

కాలమందు మామాంసకుల కర్మమార్షమే లోకమునందు విశేషముగం 

(బబలియు౦డెను. మజియు€, గారవపాండవుల కొలమునం దీ కర్మ 

యోగమునకు ముండు సళ్న్యాసమార్గమున కాధిక్యత లేదనుటకు 

సందేహ మేమియు లేదు. కారణ మేమియన: కౌరవ పోండవుల 

యనంతరమున (అనయా: కలియుగమున సన్న్యాసధర్మము నిషిద్ధ 

మైనదని మన ధర్మశాస్త్రకారులు స్పష్టముగం జెప్పినారు. మటియు 
“అచారపభవో ధర్మః” (సభా,.అను, 149.187; మను, 1.108) అను 

వచనము ననుసరించి ధర్మశాస్త్రము లనునవి తజదుగ నాఛారములకే 

యనువాదకము లగుచున్నందున ధర్మశాన్త్రకొరులు) నిషేధమును 

గీ, 11.28 
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విధించుటకంతె ముందే లోకాచారమునందు సన్న్యాసధర్మము 

గౌణముగ నుండి యుండవలయు నని సహజముగ సిద్ధ మగ్గు 

చున్నది; కాని కర్మయోగ మో రీతిగ మొదట [ప్రబల మగుటచేః 

దుదకు6. గలియుగమునందు సన్న్యాసధర్మము నిషేధింపయిడినదని 

యనిన, నొక పర్యాయము విశేషముగ వ్యాపించిన యీ జ్ఞానయు క్ర 

కర్మయోగము తరుగునట్టి కాలమువచ్చి (పస్తుతమునం దున్న భక 

మార్గమునందు సైతము సన్న్యాసపక్ష మొక్కటియే [శేష్టమను మళ 

మెట్లు (పబలెనని సహజముగ నొకసందేహము కలుగును. శ్రీమదా! 

శంకరాచార్యు లీ భేదమును గలుగ జేసిరని యనేకు లనెదరు 

కాని యితిహాసముం బట్టి విచారించితి మేని యీ యుపపత్తి న 

మైనది కాదని కాన్సించును. శ్రీశంకరా చార్యుల సం|పదాయముల్ 

1. మాయావాదాత్మకమగు న ద్వైతజ్ఞాన మనియు, శై. కర్మసన్నా్యాన 

ధర్మ మనియు రెండు విభాగములు కలవని నేను మొదటిపకరణమ: 

ననె చెప్పియున్నాను. వీనిలో నదై్యతబ్రవా జ్ఞునమువలెనే, సన్నాాః 

ధర్మములు నుపనిషత్తులయందు పతిపాదింపంబడిన వైనను నీ రెండిం 

కిని సంబంధము నిత్యము కామిచే నద్వైత వేదాంతమార్షము స్వీ! 

రింపయడిన యెడల సన్నాసమార్గము సైతము స్వీకరింపంబడిన? 

యని చెప్పరాదు, ఉదాహరణము ; యాజ్ఞవల్క్యాదులవలన నద 

వేదాంతమును బూర్థముగ నభ్యసించిన జనకాదులు తాము కర 

యోగులుగ నుండిరి, ఇంతియ కొక యుపనిషత్తుల యందున్న 

యద్వైత|బహ్మజ్ఞానమే గీతలయందు |పతిపొద్యముగ నున్నన 
నీ జ్ఞానాధారముచేతనే సన్న్యాసమునకు మారుగం గర్మయోగమ 

గీతలయందు సమర్గింప(బడినది. కావుననే సన్న్యాసధర్శములన 

బలపజచు శాంకరసాం| పీదాయము పై జేయంబడీన యాక్లేప మీ 

సం పదాయమునం దున్నయదై్వైతజ్ఞానమునకు తగులక తదంతర్గ 
మగు సన్న్యాసధర్మమునకు మాతమే తగులవచ్చునని గుర్తుంచి 
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కొనవలయును. ఈ సన్న్యానమార్గము నాచార్యులవారు [కొత్తగ 
సృజియింపక పోయినను కలివర్ష్యములయం దుండుటచే దానికి. 

గలిగిన గౌణత్వమును ఖండించినది మా్యతము సత్యమే; కాని 

యంతకు మునువు కారణాంతరములచే సన్న్యాసమార్గ్షమున నిచ్చ 

లోకులకు బుట్టి యుండనిచో నాభార్యులవారు సన్న్యాసపరమగు 

మతము నింత |పసరింప(జేసి యుందురా యని యొక వికల్పము 

గలుగుచున్నది. మటీయు నొకచెంపపై నెవండైనను గొపైనేని “ఈ 
చెంపపైనను గొట్టు” మని రెండవదానిని, గొట్టువాని వైపునకు6 

జూపు మని |క్రీస్తువు చెప్పెను; కాని యీ మతము నవలంబించిన 

వారు యూరపుఖండము నందున్న క్రిస్తవరాష్ట్రములలో నెందజుం 

డినను నొకానొక ధర్మోపదేశకు. డొక విషయము మంచిది యని 

చెప్పినంతమ్మాతముననే, నది _పచారములోనికి వచ్చునది కాదనియు, 
లోకుల కా విషయము'పై నెక్టువ యభిలాష యుండుట కంతకు మును 

పేదో యొక బలవత్తరమగు కారణ ముండి యుండవలయు ననియు, 

దోంచును. మణీయు లోకాచారము (కమకమముగ మాలుచుండు 

టచే, దాని ననుసరించియే ధర్మనియమములకు సైతము మార్చు 

గలుగుచుండునని స్పష్ట మగుచున్నది, ఆచార మనునది ధర్మమునకు 

మూల మను న్మృతివచనమునకు తాత్పర్య మిదియే. జర్మన్ దేశమున 

శోఫెన్వౌయెర్ అనువాడు గడచిన శతాబ్దమున నన్నా ్యసమార్ల 

మును సమర్థించెను; కొని యా మత మిప్పటికిని యా దేశమున తల 

యెత్తినటుల( గాన్పింపదు. శోఫెన్హౌయర్ మతముకంశె నిత్మే 
యను వాని మతమే | పస్తుతమునం దధికముగ వ్యాపించియున్నది. 

మణియు మన దేశమునందు జూచినను సన్న్యాసమార్గము శ్రీశంకరా 
చార్యుల వారికంశు పూర్వమునందే (అనయా; వైదికకాలమునందే 

పుట్టియున్న దైనను నప్పటివారు కర్మయోగము నెప్పుడును వదలి 

వేయలేదు. స్మృత్మిగంథములలో6 దుదకు సన్న్యసింపవలయు నన్న 

మాట నిజమె; కాని దానియందును పూర్వా[శమమునందున్న 
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కర్రృత్వము బొత్తిగా లేదని చెప్పలేదు. మజియు, శ్రీశంకరా చార్యుల 

వారి [గంథములలో సైతము కర్మసన్నా్యాసపక్షమే (పతిపాద్యమైనను, 

జ్ఞానులును, సన్నాసులును యఖోధికారముగ ధర్మసంస్థాపనవంటి 

లోకసం[గ్రహార్థములగు కర్మలను చేయంగూడదని చెప్పశడలేదు 

(వే. .సూ.శాం.భా. శీ.శి. 82). వారిచరి[ త యే సాక్ష్య మిచ్చుచున్నది, 

సన్న్యాసమార్గము (సబల మగుటకు. శంకరా చార్యులవారియొక్క 

స్మార్త ర్రసం| పదాయ మే కారణ మయియుండినచో నాథునికభాగవళత 

సం పదాయస్థాపకులగు రామానుజాచార్యులవారు తమ గీతాభాష్య 

మునందు శ౦కరా చార్యుల వారి వలెనే కర్మయోగము గౌణ మని చెప్ప 

నవసరము అేకపోవును; కాని యొకసారి విశేషముగ(6 [బచారము 

నకు వచ్చిన కర్మయోగము భాగవతసం|పదాయమునందు సైతము 

నివృత్తి పరమగు భక్తి క్రిమార్గముచే నణ౭చి చవేయలిుడినందున యది 

యణంగిపోవుటకు సర్వనీం। పదాయములకును గాని లేళ యన్ని 

దేశములకును గాని యొక్కవిధముగనే సంబంధించునట్టి మజియొక 

కారణమేదియో యుండియుండు ,నని చెప్పవలసివచ్చును. జై నటౌద్ద్ధ 

ధర్మములయొక్క యుదయము, ప్రసార మనునవి వానిలో మొద్ 

టివియు, ముఖ్యములునగు కారణములు. ఈ రెండుధర్మములు నాల్లు 

వర్ణములకు సన్న్యాసస్వీకారమునం దభిరుచిం గలుగ జేయుటబే, 

క్షతియవర్గమునందు సైతము, సన్న్యాసధర్మముల యొక్క విశేష 

మగు |పచార మారంభ మాయె నని మా యభిప్రాయము; కాని కర్మ 

శూన్యమగు సన్న్యాసమార్గ్లమునే మొట్టమొదట బుద్ధు6 డుపదేళించి 

నను బౌద్ధయతులు ఖడ్గమృగములవలె వనమం దొంటరిగ నుండక 

ధర్మ పచారార్థమును, 'పరోపకారార్థమును సదా యుపదేశాదికమును 

జేయుచునే యుండవలయునని గీతలయం దున్న కర్మయోగమునకు 
వలె బౌద్ధధర్మమునకును, వెంటనే సంస్కారము జరిగెను, (పరిశిష్ట 

ప్రకరణము చూడు. మజీయు నీ సంస్తారము గలుగుటచేతనే టౌద్ధ 

ధర్మీయులైన యతు లుత్తరదిక్కున "టిబెట్టునందును; తూర్పునే 
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(బహ్మోవ ర్హమునను, చీనా ఇపానుదేశములయందును, దక్షిణమున 
సింహళమునను, పశ్చిమమున తుర్కిస్థానమునను దానికి నంబం 

ధించిన యూరపుఖండమునందలి [గీసు మొదలగుదేశముల పర్యంత 

మును వ్యాపించి యా మతము విస్తరింపంజేసిరని యితిహానముంబట్టి 

తెలియుచున్నది. శాలివాసానశకమునకు పూర్వము ఆజేడువందల 

యబ్దములకు పూర్వమున జై నులయొక్కయు, బౌద్దులయొక్కయు 

ధర్మములకు [పన ర్హకులు పుట్టిరి. మజశియు శంకరాచార్యులవారు 

శాలివాహనశకానంతరనుం దాజువందల యబ్దంబుల కవతరించిరి. 

పిదప ముఖ్యముగ ధర్మార్థమయి పని చేయుచున్న బౌద్ధ యతి 

సంఘములయొక్క వైభవము లోకులకు; గన్పట్టుచుండుటచే యతి 

' ధర్మముల విషయమై యొక విధమగు కోరిక, లేక, యాదరబుద్ధి 
శంకరాచార్యుల యవతారమునకు. బూర్యమునందే జనులకు 

గలిగియుండెను, మజియు జైన బౌద్ధధర్మములను శ్రీశంకరా చార్యుల 
వారు ఖండించిన యతిధర్శముల విషయమయి లోకులకు. గలిగిన 

యాదరబుద్ధికే వైదిళస్యరూ పము నిచ్చి జౌద్ధధర్మములకు మారుగ 

వైదిక ధర్మముల సంస్థాపనకొజకు వ్యాపించునంత యధికారము 

మా(తమే కలిగిన వైదిక సన్న్యాసమును స్థాపన జేసిరి. ఈ సన్నా్యా 

సులు |బహ్మచర్యవతము గలవారుగనే యుండి, శాటీదండములను 

స్వీకరించుచున్నా రనుట నిజమే. అయినను వారును వైదికధర్మ 

సంస్థాపన మను కర్మను తమ గురువులవళెనే తామును జేయుచు 

నుందురు. యతిసంఘములలో న్మీకొత్త యతినంఘమును (వైదిక. 
యతుల సంఘమును) జూడ, శ్రీశంకరాచార్యులవారి సన్న్యాస 

మార్గమునకును; బౌద్ధుల సన్న్యాసమార్గమునకును గొంత భేదమే 
మైన నుండునేమో యని కొందఅకు. దోచియుండును. ఆ సంశయ 

నివారణమునకై. ఛాందోగ్యోపనిషద్భాష్యమునందు బౌద్ధమును, సాం 

ఖ్యము నగు యతిధర్మము వేదబాహ్యా మనియు, నసత్య మనియు 

మన సన్న్యాసధర్మములు "వేదాధారముబే (పవృత్త్మము లైనవి యని 
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యు నాచార్యులవారు వాసియుందు రని కన్పట్టుచున్నది (భాం. 

శాంంఖా, 2.28.1). వా రెందునిమిత్రమై యటుల |వాసినను [వాయు 

దురు గాక! కలియుగమునందు యతిధర్మముల |పచారము మొదట 
బౌద్దులచేతను, జైనులచేతను జేయయడినది యను విషయము నిర్వి 

వాదమయి యున్నది; కాని ధర్మ పచారణముకొణకు గాని లోక 

సంగహముకొజకు( గాని చేయవలసిన కర్మలను బౌద్ధయతులును 

జేయుచునే యుండిరి. వాని, నిరసించుటకై శ్రీశంకరా చార్యుల వారు 

స్థాపించిన వైదిక సంఘము వారును, కర్మను బొతిగ విడనాడక తమ 

(పయత్నముచేతనే వైదిక ధర్మములను మరల స్థాపించినారని యితి 

హాసముంబట్టి స్పష్టమగుచున్నది. ఈ కాలమునకు పిదప కొన్ని 
యబ్దంబులకు దురుష్టు లీ దేశమునకు రా నారంఖించిరి. మణియు 

పరా[కమముచే పరచ|కమునందుండి రక్షించి దేశముయొక్క ధారణ 

పోషణలంజేయు క్ష్మతియులగు రాజ్యకర్తలు తీణింపసాగిరి, తురు 

ష్కులు దేశము న్యాకమించిరి, దేశమునందుండిన కర్శృత్వశ కి 

తురుష్కులకాలమున నశించినది. ఇట్టి సమయమున సన్న్యాసము, 

కర్మయోగము నను నీ రెండుమార్గములలోను మొదటిది, యనగా 
కేవలము “హారి హరి” యనుచు స్వస్థముగ( గూర్చుండుట యను 

మార్గ మొక్కటియే |శ్రేష్టమును, మూలమున నేక దేశీయమగు మత 
మాకాలమునందలి బాహ్యాపరిస్థితికి విశేషసులభమై యుండుటచే 

సాంసారికులకును' నత్యధికముగ |గాహ్య మని తోంచియుండు నని 
కాన్ప్సించుచున్నది. ఇంతకు పూర్వమునం దిట్టి స్థితి లేదు, 

అపహాయ నిజం కఠ్మ కృష్ణ కృష్టేతి వాదినః, 

తే పురే ర్వేషిణః పొపాః ధర్మార్థం జన్మ యద్ధరేః, ఓ 

* బొంబయిలో ముదితమైయుండు విమ్ణపురాణములో సీ శోకము కన్న 

ట్టు; అఆయినను కమలాకరఖభట్టునంటి (పామాణికుండగు (గ్రంథకారుండు (గంథ 

ములో నున్నదని చెప్పినందున దీని ససత్యమని చెప్పుటకు సాధ్యము కానేరదు. 
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_ తమ (స్వధర్మోక్తములగు) కర్మలను వదలి (కేవలము) హర్యిహరి 
యనుచు కూర్చుండువారు హరికి ద్వేషులును పావులును నగుదురు. 
కారణ మేమియన;ః అ హరి యవతారనుయినను ధర్మరక్షణముకొలికే 

యయి యున్నది అని శూ!దకమలాకరమునం దుదాహరింపయడిన 

విష్ణుపురాణమునందున్న శ్లోకముగుండ న్పష్ట మగును. యశథార్థముగ+ 

జూచితి మేని యీ జనులు సన్న్యాసమునందు నిష్టులు కారు. కారణ 

మేమి యన? వారు సన్న్యాసులవలె జ్ఞానము గలుగుటచే( ద్మీనమగు 
వైరాగ్యముతో సర్వసాంసారిక కర్మలు వదలలేదు; మజియు సంసార 

మందుండినను కర్మయోగులవలె శాస్త్రమువలన పాప్తములగు కర్మ 

లను (కర్త వ్యములను) నిష్టా నిష్టా మబుద్ధితో జేయుటయును లేదు. కావున 

నీ నామమా[తసన్నా్యాసులు గీఠలియందు వర్ణింపంబడని మూండవ 

మార్గము (నిష్ట్ర నంగీకరించు వారైరి. ఏ శారణము చేతనైన నేమి? 
లోట రీ మూ(డవ మార్గమున (ప్రవర్తించువారుగ పరిణమించిన చో, 

ధర్మము సైతము నశింపక యుండదు. ఇరాన్ దేశములోనుండి పార 

ల్సీక్ట ధర్మముల. దొలంగించుటకు నట్టి స్టియే కారణము, కావున 

భరతఖండమున వైదిక ధర్మము సైతము (సమూలం చ వినశ్యతి 

సమూలముగ నశింపంబోవు సమయము తటస్థించెను. కాని బౌద్ధ 

ధర్మములు నళించిన పిదప వేదాంతము నకువలె గీతలయం దున్న 
భాగవతధర్శము లకు ( బునరుజ్జీవనము గలుగుటచే మన దేశమునం 

దీ దుష్పరిణామము సంభవింపలేదు, దౌలతాబాదుయొక్క హిందూ 

రాజ్యమును ముసల్మానులు పాడుచేయుటకు పూర్వమున కొన్ని 

యబ్దముల (కిందట మన యదృష్టవశమున జ్ఞానేశ్వరమహారాజుగారు 

భగవద్గితలకు వ్యాఖ్యానము మహారాష్ట్ర భాషలో నలంకరింప. జేసిరి, 

[బ్రహ్మవిద్యను మహారాష్ట్ర దేశమున నతీసులభముగ వ్యాపింప జేసిరి, 

మణియు భరతఖండముయొక్క యితర (పదేశములలోను నీ సమ 

యమునందే గీతలయందున్న భక్తి మార్గము నితరులగు సాధువులును 
" సత్చురుషులును విశేషముగ ,బాహ్మణ, చండాలాదులకు సైతము, 
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సమమును, జ్ఞానమూలకమును నగు గీతాధర్మములయొక్క దేదీప్య 

మానముగు నుపదేశము నలుదిక్టుల నొక్క కాలముననే వ్యాపించెను. 

కా(బట్టి హిందూధర్మములు పూర్ణముగ నళించిపోవు నను భయము 

బేకపోవుటయే కాక్క కఠినములగు తురుష్టుల ధర్మములందు సైతము 

దాని విషయములను (గీతాధర్మవిషయములను) కొంత |పవేశపెటు 

టచే6 గబీరువంటి సాధువు సత్పురుష మండలములందు( జేరుటకు 

వీలైనధి, మజ్రియు నీ సమయముననే యౌొరంగజేబునకు జ్యేష్ట భ్రాత 

యగు “శాహజూదా దారా” యనువాండు, తస యాజమాన్యము 

[కింద నుపనిషత్తులను పారశీకభాషకు భామోంతరీకరణము( గావిం 
చెను. వైదిక భక్తి ధర్మమా ధ్యాత్మజ్ఞానాధారమున కొక కేవలము 

తార్మతిక్కశద్ధయొక్క ఫుట్టకీటుమోందనే కట్టయడినచో, దాని కేమైన 

నిజమగు సామర్థ్యము కలదా? లేదా? యను నందేవాము కలుగ 

వచ్చును; అయినేను భాగవతధర్మములయొ క్ర క! యాధునికమగు పున 

రుజ్జీవనము తురుష్కుల రాజ్యకాలమునందే సంభవించుచుండుటచే, 

నవీయును నెక్కువగా భక్తిపరములే యగుటచే (అనంగా; ఏీకదేశీ 

“యము లగుటచే), మూలభాగవతధర్మములకు కర్మ యోగమునకును 

నొక కాలమున కొజంతపడినందున నది మరల |పాప్తముకామిచే, 

కర్మయోగము సన్న్యాసమార్షముయొక్క యంగము, లేక, సాధన 

మని చెప్పుటకు మాటుగ నది భక్షి మార్గమున కంగ మని యా సమ 

యమునందున్న భాగవతధర్శము లయొక్క. సాధుసంఘమును, పండి 

తులును, నాచార్యులును వక్కాణింప సారంభించిరి. ఆ కాలమున 

వెలువడిన యీ సర్వసాధారణమగు నీ జానమునకు విరుద్ధముగ శ్రీ) 

సమర్థరామదానస్వామివారు తాము రచించిన దాసబోధ్యగంథములో 

నిరూపించినారు. మణీయు( గర్భ మార్గము యొక్క సత్యమగు మహ 

త్త్వము శుద్ధముగను;  తేటతెల్లముగను మహారాష్ట్ర భాషయం 
దు జెప్పంబడినది. కావున శెటుంగం గోరువారు సమర్ధుల యొక్క 

దాసబోధను. అందు సైతము ముఖ్యముగ నుత్తరార్థమును జదువ 



వలయును, శ్రీ సమర్థులవారి యుపదేశమే థ్రీ శివాజీముపోారాజు 

గారికి లభించెను; మజణీయు. మహారాష్ట్ర దేశమునందు సైతము పిదప 

కర్మయోగముయొక్క తత్త్వమును దెలియంజేయుట యావశ్యక 

మని తోంచినప్పుడు శాండిల్యసూ[తములకును బ్రహసూతము లకును 

మాటుగ మహాభారతమును గద్యాత్మకముగ భాపూంతరీకరణము 

జేసికొనిరి. అటులే బఖరను (|పౌకృతమున వచనరూపమున రచి 

యింపయడిన చరితము) పేరు గలిగిన యైతిహాసికమగు [వాంతలో 

దానినభ్యసించుట యారంభ మాయెను. ఈ భాషొాంతరములు తంజా 

వూరిలో నున్న పుస్తకాలయమునందు నే;టికిని నున్నవి, ఈ పద్దతి 

తర్వాత నబాధితముగ+ |బచారములో నుండినను గితలమో(ది యేక 

డేశీయములగు టీకోలణంగిపోయినను మహాభారతమందున్న సమన 

నీతితత్త్వ్వముల సారీమంతయు గితాధర్మములయం దున్న కర్మయో 

గమునందు వర్షింప్తబడియున్న దను విషయము కాలానుసారముగ 

మరల జను లెల్ల రకును దెలిసిననే కాని నిలువనేరదు; కాని కర్మయో 

గముయొక్క పునరుజ్జీవనము మన దౌర్భగ్యముచే చిరకాలము నిలువ 

లేదు, . 

అ సంగతి యటులుండ నిమ్ము; హిందూదేశమునందున్న 

ధార్మికేతిహాసములను వివేచించుట కిది సమయము కాదు. గీతల 

యందున్న ధర్మమునం దొక విధమగు సజీవావస్థ; తేజస్సు, లేక, 

సామర్థ్యము ఉండుటచే నడుమ నడుమ దైవవశముచే సన్న్యాస ధర్మ 

ములయొక్కు యభ్యుదయముచేత సైత మా సామర్థ్యము నష్టము 

శాలే దను విషయము ఫైన చెప్పిన సంక్షిప్తమగు వివేచనచే చదువరు 

లకు. దెలియును, ఛారణా ద్ధర్మకి అని ధర్మశబ్దమునకు ఛాత్వర్థము 

సామాన్యముగ నది “పారలౌకికము”, “వ్యావహారికము”, లేక, “మోక్ష 

ధర్మము _ నితిధర్మము * నని రెండు విధములుగ నున్నదని మూ(డవ 

_పశరణమునందు( జెప్పియే యున్నా(డను, వైదిక ధర్మమునందైనను 
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బౌద్ధధర్మమునం దైనను, లేక శ్రైస్తవధర్మమునం దైనను, జగత్తు 
యొక్ష్శ ఛారణపోషణలును, మనుజునకు6 దుదకు సద్దతియును లభిం 

పవలయు నను నదియే యందణకును ముఖ్యోద్దేశ్యము గాన, మోక్ష 
ధర్మమువలెనే వ్యావహారిగకములగు ధర్మాధర్మములును నన్ని మత 

ధర్మములయందు కొంచెమో గొప్పయో వివేచింపంబడినవి. వేయేల? 

పూర్వకాలమునందు మోక్షధర్మములు వేజినియు, వ్యావహారికధర్మ 

ములు వేఅనియు భేదము లేకయే యుండెనని చెప్పినను చెప్పవచ్చును. 

కారణ మేమియన ; పరలోకమునందు సద్గతి లభించుటకై యీ జగత్తు 

నందలి యాచరణము శుద్దము గనే యుండవలయు నని యందటు 

నెజుంగుదురు. ఇంతియే కాక, గితలలో( జెప్పినటుల పారలౌకిక 

ములు నైహిళములగు కల్యాణములకు( బునాది యొక్కటియే యని 

యందజు నొప్పుకొందురు; కాని యాధిభె" తికజ్ఞాన| పసారముచే, 

(పస్తుతమున పాళ్చాత్యదేశమునందు నీ జ్ఞానము దృఢముగ నుండక 
పోవుటచే మోక్షధర్మములు తప్ప మిగిలిన నీతినియమములకు (అనం 
గా; ఏ నియమములచే జగత్తుయొక్ల ధారణపోషణలు జరుగునో యా 

నియమములకు) నుపపత్తి చెప్పుటకు సాధ్యమగునా? కాదా? యను 

విచార మారంభమై కేవలాధిభౌతిక మగు (అనయా: దృశ్యము, లేక, 

వ్యక్తమునుు) పునాదిమో(దనే సమాజధారణశానస్తరచన ప్రారంభమయి 

నది. అయినను కేవలము వ్యక్తముచేతనే కార్యనిర్వాహ మెటులు 

కలుగును? వృక్షము, 'మనుష్యుండు నను జాతివాచకశబ్బములుకూడ 

నవ్యక్తమగు నర్థమునే బోధించుచున్నవి. మామిడిచెట్టు, గులాబి చెట్టు 

అనునవి వేజ్వేజగు వస్తువులు, దృశ్యము లను మాట సత్యమే; కాని 

వృక్ష మను సామాన్యశబ్దమే దృశ్యవస్తువునుగాని, వ్యక్త వన్తువునుగాని 

బోధింప నేరదు. ఇటులే మన వ్యవహారము లన్నియు |పచబారములో 

నున్నవి, అవ్యక్షముయొక్క కల్పన మనస్సునందు బాగుగ స్థిరపడు 

టకు మొదట వ్యక్తవస్తు వేదయినను కంటియెదుట నుండవలయు 

నని దీనివలన స్పష్ట మగుచున్నది; కాని వ్యక్త మనునదియే కడపటి 



ఉసపసంహారము 448 

ఎట్టు కాదు; గాన నవ్యక్తముయొక్క య్న్మాశ్రయము లేక యొక్క. 

వుడుగై నను ముందుకు సాగలేము, లేక యొక వాక్యమునై ననుం 

రార్మిగల జెప్పులే మనునది నిశ్చయముగం దెలిసికొనవలయును. 

ంవున నధ్యాత్మదృష్టిచే నీతిశాస్త్రమునకు నాధారమని యొప్పుకొనం 

డెన సర్వభూతాశై క్యరూప మగు పర|బహ్మముయొక్క. యవ్యక్త 
'ల్పనను వదలివేసినను తుదకు దానికి మాటుగ నా స్థానమునందు 

సర్వమానవజాత”మును నీ న్యేతములకు6 గాన్చింపనిది గనుకనే 

రువ్యక్రమగు వస్తువే, దేవతవలె పూజ్య మని యంగికరింపవలసి 
చ్చును. మజీయు సర్వ మానవజూతియందే గతించిన తరములును, 

శన్మింప(బోవు తరములును సమావేశ మగుటచే నమృతత్వవిషయ 

ఏగు మనుజుని స్వాభావిక పవృత్తి తృప్తి చెందవలయునని యొప్పి 

గొని యీ గొప్పదేవుని భక్తి తోడను ననన్యభావముతోడను నుపొసిం 

వముటయు నాతని సేవయందు దన యాయువంతయు వ్యయము 

కియుటయు లేక, యాతనికొజకు సమస్తమగు స్వార్థములను యజ్ఞ 

మ చేయుటయు ననునవియే ప్రతి మనుజునకును. సీ ఇగత్తునందుం 

(ర్మవ్యములయి యున్నవని యనేకులగు (వాటిలో, దొంబదితొమ్మిది 

పాళ్లు) నాధిభౌ తీకపండితులును నిప్పుడు బహుదృఢముగ నుపదేశిం 

ముచున్నారు, జర్మన్పండితు(డగు కాంటు |పతిపాదించిన ధర్మము 

వకు నిదియే సారమగుటచే నీ ధర్మమునశే “సక్రల_మానవఎజూతి 

ధర్మము”, లేక, సంక్షేపముగ6ం జెప్పవలసియుండె నేని “మానవ 

ధర్శము” అను పేరే యతని (గంథమునందు (వాయంఖబడినది. * 

అర్వాచీనకాలమునం దున్న జర్మన్ పండితు(డగు “నిత్మే 'యొక్ష యభి 
న. క. 

* కౌంటు తన ([గ్రంథమునకు Religion of Humanity అని "పీరిడెను. 

ఆ |గంథము కొంటు రచించిన A 551009 of Positive Polity [Eng. trans, 

in four Vols] అను |గంథమునందు సవిస్తరముగ వివేచింపంబడినది. కేవల 

మాధిభౌతికదృష్టిచే 'సైశము సమాజము నెటు లుద్ధరింపవవలయునని యీ (గం 

థమునం దుత్తమముగం జర్చింపంబడినద్కి 
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[(పాయమును నిదియే మైయున్నది. |కీస్తుశకమునందలి పందొమ్మిది 

యవ శతాబ్దమున పరమేశ్వరుడు మరణించెనని యతనిచే స్పష్ట 

ముగ? జెప్పండి యున్నది. అధ్యాత్మశాస్త్రమంతయు నసత్యమనియు 

నతడు సెప్పెను. అయిననునాధిభౌ తికదృష్టి చేతనే, కర్మవిపాకము, 

పునర్జన్మము' నను చ| కము నంగీకరించి, తుదకు తనకు మరల |పతి 

జన్మమందు చేయుటకు సాధ్యములగు కృత్యములం జేయుటయు, 

నెవరి మనోవృత్తు లన్నియు మి కి లి నికసితము లగుటచే పూర్ణావస్గను 

నొంది యున్నదియు, మానవజాతి ముం దేవిధమున జన్మింపంగలదో 

యా విధముననే సమాజవ్యవస్థీ నుంచుట యనునదియే యీ జగత్తున 

మనుష్యమా[తునకు కర్తవ్యము, పరమసాధ్యము ననియు నతండు 

తన (గంథములలో నంతటం |బతిసాదించినాడు. అధ్యాత్మశాస్త్రము 

నొప్పుకొనినవారు గూడ కర్మాకర్మవి వేచనము చేయునప్పు డేదయిన 

నొకటి పరమసాధ్య మనవలసివచ్చును. మజియు నది యవ్యక్తమే 

యగుననియు దీనింబట్టి కన్పట్టుచున్నది. కారణ మేమి యనః సమస్త 

మానవజాతి రూపనుగు మహాదేవత నుపాసించి సర్వజనులకును పత 

మును సంపొదింపుమని చెప్పినను, లేక, ముందెప్పుడైన నత్యంత 

పూర్ణావస్థనొందిన మనుజునివలె నేమిచేయుటచే జన్మించునో యట్టి 

కర్మలనుజేయు మని చెప్పినను నాధిభౌతిక నీతిళా స్ర్రజ్ఞు లుపదేశింపం 

బోవు నీ రెండును వారి దృష్టికి గోచరము (అనంగా : అవ్యక్తమే) 
లగును. కాంటు, నిత్మే యనువారల యీ యుపదేశము (కీస్తధర్మము 

లవలె తత్త్వజ్ఞానశూన్యమగు కేవలాధిదైవతభ క్రి ధర్మములకు విరుద్ధ 

మైనను నధ్యాత్మదృష్టిచే సర్వభూతాత్రైక్య జ్ఞానరూపమగు సాధ్య 

మనెడి, లేక, కర్మయోగియగు స్థిత్మపజ్ఞునియొక్క పూర్ణావస్థయ నెడి, 

పునాదిపై రచియింపంబడిన ధర్మశాస్రములయందున్న, కేక నీతి 

 శాస్ర్రములయందున్న పరమథ్యేయ : మగు సిద్ధాంతములోనే పైనున్న 

యాధిభౌతిక సాధ్యము లన్నియును నవిరోధముగం జేరును. 

కావున నధ్యాత్మజ్ఞానముచే పరిఫూతమైన వైదికధర్మ మెప్పు డైన 
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నణంగిపోవు నని యెవరును భయపడ నవసరము లేదు. పరమసాధ్య 
మవ్యక్తమే యని యనక తప్పనిచో నది మానవజాతికి మ్మాతమే 

యేల సంకుచితముగ [గహింపవలయు? నని కాని, లేక పు పూర్ణావ వస్థయే 

పరమసాధ్యమని యనినను పశువులకును మనుజులకును సామాన్య 

మగు నాధిభౌ తికసాధ్యముకంశెు దానియం దాధిక్య మేమి యున్నది? 

అని కాని విపరీతమగు (పశ్న యీ స్థలమందు వెలువడును. ఈ [పళ్ళ 
మునకు సమాధానము చెప్పుటకు |పయత్నింతు మేని యధ్యాత్మ 
దృష్టిచే సిద్ధమగు సమ స్తచరాచరసృష్టియొక్కయు నొక యనిర్వాచ్య 

పరమతత త్త్వమునే తుదకు శరణము నొందవలసి వచ్చును. అధిభౌతిక 

శాస్త్రమున కర్వాచీనకాలము నందు న్యశుతపూర్వమగు వృద్ధి సంభ 

వించుటచే మనుజునియొక్క దృళ్య సృష్టిజ్ఞానము పూర్వముకంకొు 

శతగుణితముగ వృద్ధినొందియున్న ది. మణియు “ ఎట్టివారి కటులె* 

యను న్యాయముచే నీ యాధిభౌతిక జ్ఞానమును “సంపాదింపనట్టి 

(పాగ్గేశముల వారికి సంస్కరింపండిన సేవీనులగు పొశ్చాత్యుల 

రాష్ట్రముల యెదుట నిలువనీడ లఖింప దనునది నిర్వివాదమయిన 

“విషయము; కాని యాధిభౌతికశాస్త్ర మెంత వృద్ధినొందినను జగత్తు 

యొక్క మూలతత్త్వములను తెలిసికొనునట్టి మనుజమా[త్రునియొ క్ర 

స్వాభావిక పవృ త్తికి కేవల మాధిభౌతికవాదముచే పూర్ణ మగు 

సమాధాన మెప్పుడును రానేరదు. కేవలము వ్యక్తనృృష్టియొక్క 

జ్ఞానముచేతనే సమ స్తనిర్వాహము కొనేరదు; గాన నామరూపాత్మక 

మగు, దృశ్యనృష్టియొక్క యారంభముస నేదో యొక యవ్యక్త 
మగు తత్త్వ ముండి తీరవలయునని స్పెన్సరువంటి యు్యుత్కాంతి 

వాదులును నొప్పికొనుచున్నారు; కానీ యీ నిత్యమగు తత్త్వము 

యొక్క స్వరూప మిట్టిది యని యెణుంగుటకు సాధ్యము కాదు; 

గాన దానియొక్క యాభారముచే నే శాస్త్రమునకు నుపపత్తిని. జెప్పు 

టకు వీలులేదని బారు చెప్పుదురు, జర్మను తత్త్వవేత్తయగు కాంటు 

సైత మవ్యక్తమగు సృష్టిత త్త్వముయొక్క యజ్ఞేయత్వము నంగీక 
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రించుచునే యున్నా(డు. అయినను నీతిశాస్త్రముయొక్క యుపపత్తి 

యీ యగమ్యమగు తత్త్యముచేతనే సమన్వయింపవలయునని యతని 

యుద్దేశము. శోఫెన్వౌయ రింతకం'కు నెక్కువగ నాలోచించి యీ 

యగమ్యత త్త త్రము వాసనారూపమయి యున్నదని (పతిపాదించెను. 

నీతిశాస్త్రము పై నాంగ్రేయ [గంథకర్తయగు |గీనుమతమున నీ సృష్టి 

తత్త్వమే యాత్మ యను రూపముచే నంశముగ మనుజుల దేవాము 

లందు |పాదుర్భూతమైన దనెను. గీతయు “మమైవాంళో జీవలోశే 

జీవభూత స్సనాతనః* అని న్పష్టముగం జెప్పుచున్నది. “జగత్తు 
యొక్క యారంభమునందున్న యో యవ్య క్షత త్త్వము, నిత్య 

మును, ఒకటియు, నమృతమును, స్వతంత్రము, నాత్మరూపము నై 

యున్న దనుటకంతె విశేషముగ నేమియు. జెప్పుటకు సాధ్యము 

కాదు అని యుపనిషత్కారుల సిద్ధాంతము. ఈ సిద్ధాంతము కం కొ 

నెక్కువగ మనుజుని బుద్ధి యూహీంచుట యెప్పు డయినను సంభ 

వించునా? యని సందేహాముగ నున్నది. కారణ మేమియన : జగత్తు 

యొక్క మూలమునందున్న యవ్య క్తమగు తత్త్వ మిందియములకు 

గోచరము కానిది. (కావున అనగా: నిర్లుణమై యుండుటచే) గుణ 

మును, వస్తువును, లేక, (క్రియను బోధించునట్టి యే శబ్దముగేత నై 

నను నీ నిర్గుణత త్త్వమును వర్థించుటకు వీలులేదు. కావుననే దాని 

నజ్జేయమని చెప్పుదురు; కాని యీ యవ్యక్ష్తనృష్టి త త్త్వసంబంధమై 

మనకు గలుగు జ్ఞానమును శబ్దముచే. జెప్పుటకు బొత్తిగ సాధ్యము 

కాదు గనుకనే, చూపులకు స్వల్పముగం గాన్పించినను నదియె 

మానవజ్ఞునముయొక్క సర్వస్వమై యున్నందున లొకికమగు నీతి 

మత్త యొక్క యుపపత్తియు దాని యాధారముచేతనే చెప్పబడినది, 

మజీయు దానిని జెప్పవలసిన విధమున; జెప్పుటకు6 (బతిబంధక 

మేమియు నుండదని గితలయందున్న వివేచనను బట్టి సహజముగం 

దెలియును. దృశ్యసృష్టియందున్న వ్యవహారముల నన్నిటి నెట్టు 
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చేయవలయును?.... ఉదాహరణము: వ్యాపార మెట్లు చెయవల 

యును? యుద్ధము నెట్టు చేయవలయును? రోగుల “కే యాషథధ 

మెప్పు డీయవలయును? ॥ సూర్యచందాదులయంతరము నెట్టు తెలిసి 

కొనవలయును? అను నీ విషయముల బాగుగ దెలిసికొనుటకు 

నామరూపాత్మకమగు దృశ్యనృష్టియొక్క జ్ఞానముండి తీరవలయును. 

మజియు నా లౌకికవ్యవహారము మిక్కిలి నేర్పుతో: జేయుతుకు నామ 
రూపాత్మకమగు నాధిభౌ తికశాస్త్రము నెక్కువగ6 జదువుకొనవలయు 

నను విషయములో సందేహ మేమియు లేదు. కాని గితయొక్క 

విషయ మట్టు కాదు, అ ధ్యాత్మదృష్టిచే మనుజునియొక్కూ పరమ 

(శ్రేష్టమగు నవస్థ యేదియో చెప్పి దానియొక్క యాభారముచేం 

గర్మాకర్మరూపములగు నీతిధర్మముల యొక్క మూలతత్న మేమని 

నిశ్చయించుటయే గితయందలి ముఖ్యవిషయమై యున్నది, 

అధ్యాత్మికపరమసాధ్యమగు మోక్షము విషయమయి యాాధిభౌతిక 

మార్గ మొక వేళ యుదాసీనముగనుండు ననినను, కేవలనీతిధర్మముల 

యొక్క మూలతత్త్వముల నిర్ణ యించుటకును పైత మాథిభౌ తికపక్ష 

మపూర్ణ మే యగును. మజియు, (ప్రవృత్తి స్వాతంత్యము, లేక, నీతి 

ధర్మముల నిత్యత్వము, లేళ యమృతత్వము నెందుద మను 

మానవుని మనస్సునందున్న స్వాభావికేచ్చ, మొదలగు గూఢ 

విషయముల నిర్ణయము దానిచే గానేరదు. అందునిమిత్తమై యాత్మా 

నాత్మవిచారముసందు( దుదకు( (బవేశింపవలసివచ్చు నని నేను 

పూర్వమునందున్న (పకరణములలో నిరూపించీయున్న్నాను? కాని, 

యధ్యాత్మశాస్త్రము యొక్క. కార్య మింతమా[తముచే సమాప్తము. 

కానేరదు, జగత్తుయొక్క మూలమందున్న యమృృతత తత్త్వము 

నెల ల్లప్పుడు నుపాసించుట చేతను, నపరొక్షానుభవముచేతను మనుజుని 

యాత్మకు నొక విధమగు శాంతి లభించును, దాని మూలమున 

మనుజునియొక్క శీలమునందు (అనంగా : స్వభావమునంద్వు. 

గలుగునట్టి భీదమే సదాచరణమునకు మూలమయి యుండుటచె, 
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మానవజాతియొక్కు పూర్ణావస్థ చేనినలనం గలుగు నను విషయ 

మధ్యాత్మశాస్త్రముచే నిర్ణయింపలుడునట్లు జేవలాధిభొ తికసుఖ 

వాదముచే నిర్ణయింప(బడదని యెజుంగ వలయును, కారణ మేమి 

యన: కేపలవిషయసుఖ మనునది వశువులకును సాధ్యమ యగు 

టచే జ్ఞానియగు మనుజుని బుద్ధికి దానిచేత నెప్పుడును బూర్జమగు 
సమాధానము వచ్చుటకు వీలులేదు, నుజీయు సుఖదుఃఖము లనిత్య 
ములు, ధర్మము నిత్యము నను విషయ మిదివటికే సవిస్తరముగ6 (బతి 

పాదింపంబడినది. ఇట్టి దృష్టిచే విచారము చేయుదు మేని గీతల 

యందున్న పారలౌకిక ధర్మమును, నీతిధర్మమును, జగత్తునందున్న 
నిత్యము, నమృతమయము నగు తత్త్యముయొక్క యాధారముచేం 

(బతిపాదింప(బడియుండుటచే. బరమావథియగు నీ గీతాధర్మము, 

మనుజు డొక యున్న తస్థితిలో నున్నాండను దృష్టితో మానవకృత్య 

ములను విచారించు శకేవలాధిభౌ తికజ్ఞానమునకు నెప్పుడును తగ్గి 

పోనిది కావుననే నిత్యమును, నభయమును వైయున్నదనియు, 

“హైందవుల కీ విషయమై యితర |గంథమును గాని, ధర్మమును గాని, 
లేక, మతమును గాని, విచారింపవలసిన యపేక్ష భగవంతు. డుంచ 

లేదనియు కొన్పించుచున్నది, వేయేల? (బ్రహ్మజ్ఞానము నంతను 

నిరూపించిన పిదప “అభయం వై” పొప్తో౭సి*” _ నీ విప్పుడు. 

భయము లేనివాండ వయితివి (బృ. 4.2.4) అని యాజ్ఞవల్కు్యులు 

జనకునకు. జేసిన యుపదేశమే యీ గీతాధర్మముల జ్ఞానమునకును 

ననేక విషయములలో బూర్తిగ సంబంధించునని చెప్పినను చెప్ప 

వచ్చును. 

ఈ రీతిగ నన్నింటికంతెను, నిర్భయము, వ్యాపకము నయి 
యుండుటచే సమము, , అనంగా వర్ణముచేతం గోన్కి జాతిచేంగాని, 
దేశము చేతగాని, లేక, యితరమగు దేనిచేతంగాని భేదము కలుగక 

) నొక్క విధముననే నొక సద్దతినే యిచ్చునదియు, నితర ' 
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ధర్మముల విషయమయి యోగ్యమగు సహాష్ణుతను జూప్పనదియు 

నగు జ్ఞాన_భక్తి _కర్మలతోంగూడిన గీతాధర్మము సనాతనవైదిక ధర్మ 
వృక్షముయొ క్ర క్రో యత్యంత మధురము నమృతము నయిన ; ఫలమయి 

యున్నది, వైదికధర్మములయందు మొదట (దస్యమయము, లేక, 

పశుమయము నయిన యజ్ఞమునకే (అనంగా: కేవలకర్మ కొండ 

పరమగు |శౌతధర్మమున'కే) యధికమగు మహ త్వ్వముండెను; కాని 
పిదప నుపనిషత్తులందున్న జ్ఞా జ్ఞానముచే కేవలము కర్మకాండపరమగు 

నీ (శౌతధర్మము గౌణ మని “నిశ్చితమైన పిదప దానియండదే సాంఖ్య 

శాస్త్రమును (పాదుర్భూత మైనది. కాని యీ జ్ఞానము సామాన్యజను 

లకు నగమ్య మగుటచే నది కర్మసన్న్యాసమును విశేషముగ బోధించు 

నదిగ నుండుటచే సామాన్యజనుల కొక యుపనిషత్తులలో నున్న 

ధర్మములచేంగాని, లేక, రెండింటికిని న్మృతిప్రోక్తమగు నేకవాక్యతచే: 

గాని పూర్ణముగ సమాధానము రాకయుండెను. ఈ కారణమున నుప 

నిషత్తులయందున్న "కేవలము బుద్ధిగమ్యుమగు (బవ్మాజ్ఞానమును ప్రే “కు 

గమ్యము, వ్యక్తము నగు నుపానీన యను రాజగుహ్యముతోం జేర్చి 

కర్మకాండముయొక్క [పాచీన పరంపరానుసారముగ( “దమ తమ 

యోగ్యతానుసారముగ, దమ తమ సాంసారిక కర్తవ్యములను లోక 

సం్యగ్రహార్థమై నిష్టామబుద్ధితోడను, నాత్మాపమ్యదృష్టి తోడను, నుత్చా 

హముతోడను యావజ్జీవము( జేయుచు నుండుటచే పిండ([బహ్మోాండ 

ములందును, సర్వభూతములయందును, నేకత్వముతో నిండియున్న 

నిత్యయగు పరమాత్మయను దేవతనే యెప్పుడును యజింపవలయును. 

దానియందే మాకు పారలౌకికము నైపికము నగు కల్యాణమున్న ది” 

అని యర్జును నిమిత్త ముగ జేసికొని ఎల్లరకును గీతాధర్మ మెలు౯గెత్తి 

చెప్పుచున్నది. మజీయు నందుమూలమున కర్మము, బుద్ధి(జ్ఞానము) 

(ప్రేమ (భ క్రియు నను మూ(టికిని విరోధము శేకపోవుటచేతే నాయు 

రాయమునంతను యజ్ఞ మయముగ( జేయవచ్చునని చెప్పుచున్న 

యుక గీ తాధర్మమునందు సమస్త వైదికధర్మసారమును కలదు, ఈ 

భ,గీ 29 
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నిత్యధర్మమును దెలిసికొని కేవలము కర్తవ్యము లను తలపున సర్వ 

భూతకొతార్గమై పటాటోపములు చేయు ననేకులగు మహాత్ములును, 

కర్తలు నీ భారతభూమి నలంకరించి నప్పు డీ దేశము పరమేశ్వరుని 

కృపాపాత్ర మగుటచే జ్ఞా నముయొక్ష యేగాక యైశ్వర్యముయొక్ల యు 

శిఖరమును వొందియుండెను, మటఖియు నీ యుభయలోక శేయస్క 

రమును, పూర్వతరమునగు ధర్మము వదలిపోయినప్పు డీ దేశమునకు 

నికృష్ణస్థితి ప్రాప్తమగునని యెవరికిని చెప్పనక్కటణి లేదు. కావున భక 

కిని అవ్వజ్ఞానమునకును, కర్ఫ్భృత్వమునకును కలయికను విధించు 

నదియు, సమమును, తేజస్వంతమునగు గీతాధర్మముచే, బరమేశ 

రునియొ క్ర యజనపూజనములను జేయు సత్సురుషులు మరల నీ దే! 

మునం దుత్సన్ను లగుదురు గాక యని భగవంతుని తుదకు (పార్థిం+ 

[గంథమునందు న్యూనాధికము లేవియెన నున్నచో వానిని చడ 

వరులు సమాధానదృష్టితో సంస్కరించుకొనవలయునని [క్రింద 

జెప్పంబోవు మంతముచే (బు, 10. 191 4) విన్నవించి గీత 

యుక్కు యో రహస్యవివేచన నిచ్చి పూ ర్రీ( జేయుచున్నాండను, 

సమానీ వ ఆకూతి సమానా హృదయాని వః, 

సమాన మస్తు వో మనో యథా వః సుసహాసతి, 

యథా వః సుసహాసతి, * 

ఇది ఉపసంహారణమను పంచదశ ,వకరణము, 
ఓం తత్స [దృహ్మార్చణ మస్తు, 

నొకణే స్థలమున నాసీనులై నవారి నుద్దేశించి చెప్పబడినది. మీ యొక్ష యభిప్టా 

'మొక'పేవిధ మైనదియు, మీ యంతఃకరజము లొక'టేవిధ 'మైనవియు, మీ మ 

బు లొకపేవిధ 'మైనవియ నగుంగాక, మీ మంచిసాహాయ్యముననే(నంభుళ క్తి 
కార్యమంతయు దృఢ మగును” ఆని యా మం|త్రార్ణము. అసతి=అ సి యన 

'వై దికరూవము. *యథా వః సహాసతి* యని రెండు నూఖులు చెప్పుట |? 

సమాపష్టిని చూపించుటకొటికు నై యున్నది, 
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bob a 

అవిదిత్వా.బుషిం ఛందో దైవతం యోగ సువ చ, 

యో ఒధ్యాపయేత్ జపే ద్యాఒపి పాపీయా జ్ఞాయతే తు స్క. 

స్మృతి 

భారత యుద్ధమునందు కాంటోవు భయంకరమగు కుల 

క్షయము యొక్కయు జ్ఞాతిక్షయము యొక్కయు స్వరూపము 

(పత్యక్షముగం గాన్చించిన పిదప్క తన క్షా!తథర్మమును వదలి, 

సన్న్యాసమును గైకొనుటకు ' సిద్ధుండగు నర్జునునిచే యుద్ధము ' 

చేయించుటకు, కర్మయోగము మిక్కిలి [(శేయస్కర మనియు, "కర్మ 

యోగమున బుద్ధియే పథాన మగుటచే, (బహ్మాత్రైక్యజ్ఞానమున. 

గాని పరమేశ్వరభకి చే. గాని సమత్వమును ,బొందిన బుద్ధితో స్వధ 

ర్మానుసారముగ కర్మములను జేయుచు నుండుటచేతనే మోక్షప్రాప్తి 
కలుగుననియు, మోక్షము లభించుట. కింతకంకు వేజొక యుపాయ 
తడక కళకళ కవ 6 EARLE 2106061 0241 6024260 399620 64044 0064300 22404002 66044462 02022224 04104 04606024 69920008 604 2440244 41042 0242 0624 2 10400490 44641 2 24ం2 TELS 1222 2210062224 402 4202446640 04 ఏత 2ఉష 10 6414202414 34%. 

* “దేవతను, బుషిని ఛందస్సును, వినియోగమును దెలిసికొసక యే 

మం[తమునై నను బఠించువాండును, జపము 'సేయువాండునుు పొపి యగును” అను 

వచన మే స్మృతిలోనిదియో తెలియరాదు; కాని అక్షేయ్యబాహ్మణ, .(అర్షే 4 
మను [కుతియందు “యో హా వా అవిదితారేయచ్భందో దై వళ |బ్రాహ్మణేన మం 

(తేజ యాజయతి వా౭.ధ్యాసయతి వా స్థాణుం వర్చృృతి గర్హం వా [పతిపద్య తే” 

అనంగా ౩ మంత్రముల కన్నిటికిని బుషి ఛందస్సు 'మొదలగునవి కలవు. కావున 

నుద్గ్రుంథములను 'సైత మటులే బుషి ఛందస్సు మొదలగు వానిని 'దెలిసికొనియ్ 

పఠింపనలయును, 
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మమియు లేదనియు, వేదాంతశాస్త్రానుసారముగ ఖ్రీకృష్ణుం డర్జునుని 

యుద్ధమునం దెటుల (పవర్తింప( లేజీసినదియు, వెనుకటి (ప్రకరణ 

ములో సవిస్తరముగ నిరూపింపంబడినది. గీతకు నిజమగు తాత్పర్య 
మిట్లు నిర్ణ యింవయుడిన పిదప, భగవద్గీత కేవలము వేదాంతపరము 

గాన్, నివృతి, పరము గాను నున్నదను విపరీతమైన (అన్యథా) 
జ్ఞానము గలుగుటచే 6 బుట్టిన “గీతలు భారతములో నుండవలసిన 

యువసర మేమి” యనునది మొదలుగాగల సందేహ మిష్పృడు తనం 

తటనే వదలిపోవును. కారణ మేమి యన; కర్ణపర్వమునందు సత్యా 

నృతములను వివేచన జేసి యర్జునుని యుధిష్టిరవధనుండి నివరింప( 

జేసినటులే, గీతలయందున్న యుపదేశము యుద్ధమునందు తప్పక 
(పవర్శింసం జేయుట యావశ్యకమై యున్నది. కావ్యదృష్టిచే జూచి 

నను మహాభారతమున నిట్టి పనంగము లనేకము లనేక స్థలముల 

నున్నందున, వాని యన్నిటియందున్న మూలతత్త మొక్కటియే 

చెప్పును గాన, నీ మూలతత్ర త్త్వము భగవద్గీతలయందు సైతము చెప్ప! 

బడినది. కావున వ్యావహారిక ధర్మములయొక్క గాని, , లేకు కార్యా 

కార్యవ్యవస్థితియొక్క గాని నిరూపణ పూర్ణముగా గీతలలోం జేయ' 

బడినదని యిప్పుడు సిద్ధ మగుచున్నది, వనపర్వమునం దున్న 

(బాహ్మణవ్యాధసంవాదములో, వ్యాధుడు తన కులవృత్తి యగు 

మాంసవి| క్రయ వ్యాపారము నేల చేయు చున్నదనియు, వేదాంత 

శాస్తాధారముచే వివేచన చేయబడినది. శాంతిపర్వమున తులాథార 

జాజిలి సంవాదమునను నిటులే తులాథారుని వాణిజ్యవ్యాపారము 

సమర్థింపం బడీనది (వన. 26.215, మజశియు శాం. ఓ00_ -268); కాని 

యో "యుపపత్తు లాయా వ్యాపారముల నిమిత్తము చెప్పబడినవి, 

అటులనే యసొంస, సత్యము మొదలగు విషయముల వివేచనము 

మహో భారతమున ననేక స్థలములయందు( జేయ బడినను నవియును 

నేకదేశీయములే (అనగా: అయా విషయముణకు మాత్రము సం 

బంధించి యున్నవే కావున ముహాభారతమున కవి [పధానము లని 
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చెప్పుటకు వీలు లేదు. శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు మొదలగు నే మహో 

పురుషులయొక్క గొప్ప కార్యములను వర్ణించుటకు వ్యాసులవారిచే 

మహాభారతము రచియింప6 బడినదో యా మహాప్పరుషులయొక్కు 

చర్మితరూప మగు |గంథమును |బమాణముగా( గైకొని ప్రతి మానవు 

డును నా చరిత ననుసరించి [పవరి ంపవలయునా? వలదా? యను 

విషయముల మైత మిట్టి యేకదేశీయమగు వివేచనచే నిర్ణయించుటకు 

వీలులేదు. సంసారము నిస్సారమగుటచే నెప్పుడై న సన్న్యసించుటయే 

(శేష్టమగునేని శ్రీకృష్ణు(డును పాండవులు నటు లేల యొనర్చ లేదు. 
వా రటు లొనర్చమి యటులుండ్క వా రొనర్చిన దానిని వ్యాసులు 

గౌరవించి మూడు సంవత్సరంబు లేకదీక్షతో (మ. భా. అ, 62. 52) 

నొక లక్ష్మగంథము నేల 1వాసిరి? యని సందేహము సహజముగం 

గలుగును. వర్ణా శమోచిత కర్మములు చిత్త శుద్ధ్యర్థమై చేయవలయు 

'నని చెప్పుట యీ ,పశ్నకు6 దగిన సమాధానము కానేరదు. కారణ 

మెమన ; స్వథర్మాచరణము గాని, |పపంచమునందలి యితర వ్యవ 

హారములు గాని సన్న్యాసదృష్టిచే గాణములే యని యంగీకరింప 
వలసివచ్చును. కావున మహాభారతములో, నే మహాపురుసులయొక్ల. 
చరితలు వర్ణి ంప(బడినవో యా మహాపురుషులయొక్కు నడవడికం 

గూర్చి “మూలే కుఠారః* అను న్యాయముచేం |బాప్తనుగు పూర్వో 
క్రాక్షేపమును నిరసించి *సంసారమును చేయవలయునా ? వలదా? 

'చేయవలయు నేని సంసారమునందు. బతి మనుజుండు నే తీరున( 

దను తను వ్యాపారములం జేయుచున్నను, నా కర్మలచే మోక్షప్రాప్తికి 
నాటంకము గలుగ” దని మహాభారతమునం దెచ్చోనైన సవిస్తర 
ముగ జెప్పుట యావశక్యమయి యుండును; కాని శ్రీమహా భారతము 

నం దున్న నలోపాఖ్యానము, రామోపాఖ్యానము మొదలగు నుపా 

ఖ్యానములయం దీ వివేచన జేయుట యుక్తముగా నుండదు. కారణ 

మేమన: ఆ యుపాంగములవలె నీ వివేచనయు గౌణమే (అపథా 
నము యనవలసివచ్చును. అటులే వనపర్వమునందును, శాంతి 
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పర్వమునందును నున్న .యనేక విషయములయొక్క కలయికయే 

(అనంగా ః మిశ్రణమే) గీత లనెడు సం గహగంథము గాన, దాని 

'యొక్క మహత్త్వమునకు లోప మగును, కావుననే యుద్యోగపర్వము 
సమాపియైన పిదప, (పథధానకర్మమగు యుద్ధ మారంభమగు సమయ 

మునందే, నీతిధర్మదృష్టి చే, నాక్షేపింపంబడీిన యపరిహార్యములగు 

విషయము లే కర్మాకర్మవివేచన మను నీ స్వతంతశాస్త్రమున, సోప 

పత్తికముగ విచారింప( బడినవి. శ్రీకృష్ణుడు యుద్దారంభముననే 

యర్జునునకు గిత నుపదేశించె నను పరంపరాగతమగు కథను క్షణ 

మా|తము దూరముగ నుంచి, మహాభారత మనునది ధర్మాధర్మనిరూ 
పణార్థమై రచియింపంబడిన యొక యార్జ మగు మహాకావ్య నును 

బుద్ధితో విచారించినను, గీతలను చెప్పుటకు భారతమున నిర్ధెశింపం 

బడిన నలమే గితామహత్వ్వమును లోకులకు వెల్ల డిచేయుటకు 

కావ్యదృష్టిచే సైతము యోగ్యముగనే యున్నదని దీనింబట్టి కన్పట్టు 
చున్నదని యిందలి సారాంశము, 

గితలలోం (బతిపొాద్యమగు విషయమును, అ గీత భారతమున 
చెప్పబడిన స్థలమును నీ తీరున యుక్తియుక్తముగ విచారించిన 

పిదప గీతయందున్న జ్ఞానమును రణభూమియందు జెప్పవలసిన 

యవనర మేమియు లేకపోవుటచే, ఈ (గ్రంథము పిదప నెవరిచేతనో 

మహాభారతమునం జేర్చణడియుండును, లేనిచో భగవర్గీతయందు 

పదిళశ్లోకనులో, బేక్ర నూణుళ్లోకములో ముఖ్యము లగును, మిగిలి 

నవి యితర |పకరణములలోని భావములే కావు; కాన ముఖ్యములు 

కా” వను శంకయే యుండదు. కారణమేమి యన: ధర్మనిరూపణా 

రై రచియింపంబడీన భారతమును మహాభారతమునుగా6 జేయుట 

కొటి కీ విషయనును మహాభారతమునం దీ |పదేశమున (వాయ 

బడవలయునని నిశ్చయించుకొని యీ విషయమును పూర్ణముగ 

నిరూపించుట 'కెన్ని స్థలములయందు నవకాశను వచ్చినను మహో 
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భారతకారు(డు లక్ష్యము చేయలేదను విషయ మితర |పకరణములం 
బట్టి తెల్ల మగును. అయినను. గితయొక్క బహిరంగపరీక్షణ విషయ 
మున వేలువడిన యితర వూర్వపక్షముల నా యా సందర్భము బట్టి 
విచారించి యది యంతమ్మాతము సత్యమో యని యెజుంగ వల 

_ యును. కావున వానిలో 1, గీతలు_మహాభారతమును, 2, గితలు- 
ఉపనిషత్తులును, శ. గీతలు __బహ్మస్యూతములును, 4. భాగవతధర్మ 
ములయుదయము_గితయును, గ్. గీతయొక్త కాలమును, 6, గితలు_ 
బౌద్ధ గంథములును, 7 గీతలు_క్రై స్తవుల బైబిలును అను నీ యేడు 
విషయములం గూర్చి యీ |పకరణమునం దేడు భాగములు కమ 
ముగ విచారణ చేయబడినవి. దీనిని విచారించుచు, మహాభారతము 

గీతలు, (బహ్న్మసూతములు, ఉపనిషత్తులు, మొదలగు గంథములను 
కేవలము కావ్యమను బుద్దితో (అనయా: వ్యావహారికమున్సు ఐతిహి 
సికము నగు దృష్టితో బహిరంగపరీక్షచేయుట యాచారము. కావున 
నేనును పై విషయము నా దృష్టితోడనే యిప్పుడు విచారింతును. 

1. గీతలు.నుహాభారతము 

ఢ్రీకృష్ణునివంటి మహాత్మునియొక్క. చరిత నైతికమని నిశ్చ 
యించుటకై, కర్మయోగపర మగు గీత మహాభారతమందు తగినట్టి 

కారణముల తోం దగిన స్థలమున నుండుటచే గీత మహాభారతము 

నందలి యుకభాగమే యై యుండవలయును. ఇందులకు. బూర్వ 

మున మన యనుమానమే యీ రెండు (గ్రంథముల రచనను బోల్చి ' 

చూచి పరీక్షించితి మేని దృఢమగును; కాని యట్లు పోల్చి చూచి పరీ 

క్షించుటకు ముందుగ సీ రెండు (గంథములయొక్ష యిప్పటి స్వరూప 

విషయమై కొంచెము విచారింపపలయును, గీత్మాగంథమున నేడు 

వందల' "శోకము లున్నపని శ్రీమచ్చ్భంకరా చార్యులవారు తమ గీతా 

భాష్యముయొక్క (పారంభముననే స్పష్టముగ( జెప్పిరి, (పస్తుతము 

దొరకునట్టి యన్ని |ప్రతులయందును నన్ని శ్లోకములే స్పష్టముగ( 
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గాన్సించుచున్నవి. ఈ యేడువందల శ్రోకములలో నొక శ్లోకము 

ధృతరాష్ట్రుని వచనము. నలువది శ్లోకములు సంజయునివి, ఏనుబది 

నా ల్లర్జునునివి. ఐదువందల డెబ్బదియెదు శ్లో శోకములు భగవంతునివి; 

జాని 'బొంబాయిలో నున్న గణపతికృష్ణాజీ ముధణాలయమునం 

బైచురింప(బడిన మహాభారత పతిలో ఖీష్మపర్వము నందు గీతలలోని 

పదునెనిమిది యధ్యాయములును ముగిసిన పిదప (అనయా; భీష్మ 

పర్వమునందలి నలువదిమూం.డవ య ధ్యాయపుటారంభమును) నయి 

దున్నర శ్రోకములలో వర్ణింపబడిన గీతామాహాత్మ్యమున._. 

షట్నతాని సవింశాని శ్లోకానాం హాహ కేశవః, 

అర్జున స్పపష్తపంచాశత్ సప్తృషష్టిం తు సంజయః. 

ధృతరాష్ట్రః శ్లోక మేఠం గీతాయా మాన నుచ్యతే. 

గీశతలలో( గేశవునివి యాజువందల యిరువద్కి సంజయునివి 

యటువదియేడు, నర్జునునివి యేబదియేడు, ధృతర్వాని దొళటిి 

మొత్త మేడువందల నలువదియైదు శ్లోకములున్న వని చెప్పబడినది, 

ఇవి చెన్నపురి రాజధానిలోనున్న పాఠము సనుసరించి, కృష్ణా'చార్యు 

లచే ముదితమైన మహాభారత |పతులయందు( గాన్పించుచున్నది; 

కాని కలకత్తాలో ము[దితమైన మహాభారత (పతులలో నవి బొత్తిగం 

గాన్ప్సింపవు. మజియు భారత టీకాకారులగు నీలకంఠు లీ యైదు 

న్నర శ్లోకములును “గాడః న పఠ్యంతే” అని గౌడులకు 

పాఠము లేనట్లు (వాసిరి. కావున నవియు |పక్షిప ములుగ గాన్చిం 

చుచున్న వి. 'పక్షిషము లని యనినను, గితలలో నేడువందలయైదు 

(అనలా : (పస్తుతము దొరకు శ్రోకములకం కొ నలువదియైదు శ్లోకము 

లెక్కువ శ్లోకము లెవరి 'కెప్పుడు లభించినవో చెప్పుటకు సాధ్యము 
కాదు. మహాభారత గంథము విస్తీర్ణ మగుటచే దానిలో నితర శ్లోకము 

లం జేర్చుట్స లేక, యున్నవానిని, తీసివైచుట సంభవింపవచ్చును; 

కాని గీతల విషయ మట్టిది కాదు, గీత యను |గంథము సదా పారా 



1. గీతలు_మహాభారతము _ శీర్ 

యణములో నుండుటచే, వేదమువలె గీతనంతను నోటికి రాంజేయు వా 
రనేకులు పూర్వమున నుండిరి. నేంటికిని గొందజుండియే యున్నారు. 
(పస్తుతమందున్న గీతలలో విశేష పాఠాంతరములు గాన్నింపవు. 

ఉండు పాఠాంతరములును టీకాకారులకు. దెలిసియే యుండుటకు( 

గారణ మిదియే. ఇంతియ కాక గితాగంథమునం దేమియు వ్యత్యా 

సములు (అనంగా : హెచ్చుతగ్గులు) చేయ6గూడ దను హేతువుచేతనే 
దొనియం దేడువందల శ్లోకములు గూర్చయిడిన వనియు( జెప్పవ 

చ్చును; కాని బొంబయిలోను, చెన్నపురిలో నున్న భారత పతులలో. 

జెప్పిన తీరున నలువదియైదు శ్లోకములు (మణియు నవి యన్నియు 

భగవంతుని వే ఎక్కువగ నెచ్చోనుండి వచ్చును? కారణ మేమన : 

సంజయునియొక్కయు నర్జునునియొక్కయు శ్రోకములసంఖ్య [పస్తుత 

ప్రతుల యందును, నీ లెక్కయందును నొక తీరుననే (అనయా: 

నూటయిరువది నాలుగ్రుగన్వే యున్నది, మజియు. బదునొకండవ 

యధథ్యాయమునందున్న “పశ్యామి దేవాన్... [గ్రే15-8ి1) మొద 

లగు పదునేడు శ్లోకములతో సమానముగ నితరములగ్గు పదిశ్లోకము 

లును మతభేదముచే సంజయునివిగ నెన్నుటకు వీలు కలదు. కావున 

సంజయుని యొక్కయు నర్జునుని యొక్కయు శ్లోకముల సంఖ్య 

యొకటియే మైనను, నొక్కొక్కరి శ్రోకములును వేర్వేజుగా గణిం 

చుటలో మాటుపడి యుండునని చెప్పవచ్చును; కాని [పకృత[పతు 

లలో భగవంతుని వగు నైదువందల డెబ్బదియైదు శ్రోకములకును 

నమూటుగ నాటువందలయిరువది శ్లోకములు (అనంగా; నలువదియై 

దెక్కువగ) ఎశ్రేర్చడినదియు: దెలియదు. గితలయొక్క స్తోతములు 

లేక ధ్యానములు, లేక యిట్టి యితర |పకరణములును గితలలో( 

జేర్చంబడి యుండునని చెప్పితి మేని యా |పకరణములు బొంబయి 

యందున్న భారత ప్రతులలో (వాయయడక పోవుటయే కొక యీ 

ప్రతులలో నున్న గీతలలోను ఏడువందల శ్లోకములే యున్నవి, 
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కావున (పస్తుతమందున్న 'యేడువందల శ్రోకములుగల గితనే ప్రమాణ 

ముగా గైకొనక తప్పదు. గి త్రావిషయ "1 మీటు లుండ నిన్ను, మహో 

భారతస్థితి( జూచితిమేని యీ విరోధ మేమియు శేదని చెప్పవలసి 

వచ్చును. మహాభారత సంహితయందు నొక లక్షశ్లోకము లున్నవి 

యని భారతమునందే చెప్పయడినది; కాని ప్రస్తుతము ముదితము 

లైన |పతులలో నన్ని శ్లోకములు లేవు. ఆ యా పర్వములయందున్న 

యభథ్యాయములయొక్క సంఖ్యయు, భారతమందు( జెప్పబడిన 

యను కమణికానుసారముగ లేదని రావుబహదూర్ చింతామణిరావు 

వైద్యయనువారిచే, భారతముపై నున్న తమ టీక్నాగంథములో స్పష్ట 
ముగ నిరూపింస(బడినది. ఇట్టి స్థితిలో మహాభారతమును, గితలను 

పోల్చి చూచి పరీక్షంజేయుట_క్రై యీ (గంథములలో నేదో యొక 

దానిని వివక్షితమగు (పతిగం గ్రైకొనక తప్పదు. కావున శ్రీమచ్చంక 
రాచార్యులవారిచే. |బమాణముగ నంగికరింపయడిన స ప్తశతక్టోక 

గీతను, కలకత్తాలో బాబూ [పతాపచందరాయిగారిచే ము|దిరిపం 

బడిన మహా భారతము యొక్క. (పతిని, [పమాణముగ( గైకొని నేనును 

వానిని బోల్చి చూచి పరీక్షించినాండను. మటియు మహాభారతము 

నుండి ౩ కొనంబడిన శ్లోకములకును సీ గంథమునందు స్టలని రైశ 

మును, కలకత్తాలో నచ్చు చేయబడిన పూర్వోక్త ముగు మహాభారతప్ర పతి 

ననుసరించియే చేసిసనాండను. ఈ శ్లోకములే బొంబయి, లేక, చెన్న 

పురి రాజధానిలోనున్న పొఠముల 'ననుసరించి ము|దింప(బడిన కృష్ణా 

చార్యుల (పతియందు జూచుచో, నాచే నిస్టేశంపయడినచోట చేశ 

పోయినను, కొంచెము వెనుకగనో, ముందుగనో చూచిన దొరకును. 

ఏడువందల శ్లోకములు గల గిత్యాగంథమును కలకత్తాలోని 

బాబూ (ప్రతాపచందీరాయిగారి మహాభారత (ప్రతిలో బరీక్షించితి 

మేని, భగవద్గీత మసోభారతమునందలి యొక భాగ మని మహో 

భారతములో. ననేక స్థలములయందు( గన్పట్టుచున్నట్టు మొదట 
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స్థిరపడును, ఆ స్థలములలో మొదట భగవద్లీతయొక్క మొదటి 

.పస్తావన, యాదిపర్వారంభమున రెండవయధ్యాయములో వ్రాయ( 

పడినవిషయ సూచిక యందున్నది. * పూర్వోక్షం భగవద్దీతాపర్వ 

ఫీష్మపధ స్తతః” (మ. భా, అ,2. 08) అని తొలుత పర్వములను 

వరి ంచినప్పుడు చెప్పి, యనంతరమునం దష్టాదశపర్వములయం 

దున్న యథ్యాయములను శ్లోకములను లెక్కించుచు ఖీష్మపర్వము 

యొక్క వర్ణనలో... 

కశ్శ్మలం యత్ర పొర్ధస్య వాసుదేవో మహామతిః, 

మోహజం నాశయామాస హేతుభి రోక్షదర్శిభిః, 

> మ.భా,ఆ, 2.241. 

_ దేనియందు (గీతయందు) మోక్షమార్లమునకు గారణంబులం 

జూపి యర్జునునియొక్క మనస్సును మోహ పెళ్లైడీ కశ్మలమును 

వాసుదేవుడు సోంగొ శ్రైనో అని భగపద్లీతను తిరుగ స్పష్టముగా 

బేర్కొనెను. అటులె యాదిపర్వపు (పథమాధ్యాయములో “యదా 

(శౌషం* అని (పత్యేకళ్లోకమును బ్రారంభించి దుర్యోధనాదుల గెలుపు 

విషయమై తనకు నిరాశ యే విధమున? గలిగినదియు ధృతరాష్ట్రుడు 

సెప్పుచు “అర్జునునకు మోహము కలిగిన పిదప శ్రీకృష్ణమూ ర్తి 

యతనికి విశ్వరూపము. జూపించెనని వినంగనె నాకు దుర్యోధ 

నాదుల గెలుపు విషయమై నిరాశయైనది అని చెప్పెను (మ. భా. ఆ, 

1.179). ఆదిపర్వము నందున్న యీ మూండుచోట్టను భగవద్దీతల 

నుదాహరించిన పిదప శాంతిపర్వపు కడపటిభాగమున నారాయణీయ 

ధర్మముల నుడువుచు గీతల పస్తావన మరల చేయవలసి వచ్చెను. 

నారాయణీయనులు, సాత్వతములు, ఐకాంతికములు, భాగవత 

ములునను నీ నాబ్లుశబ్దములును సమానార్థకము లే. నారాయణ 

బుషిచే, లేక, భగవంతునిచే శ్వేతద్వీపమున. నారదున కుపదేశింప( 

బడిన భ క్తిపరమగు [పవృత్తి మార్గ మి.యు
పాఖ్యానమున వర్షింపంబడి 
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నది (శాం. 884-851). వాసుదేవుని పై భక్తి నేకాంతభావముతో సలు 

పుచు జగద్విషయములగు వ్యవహారములను న్వధర్మానుసారముగం 
జేయుచుండుటచేతనే మోక్ష్మపొప్తి యగునని యీ భాగవతధథర్శ్మముల 

యందలి సిద్ధాంతము. కావుననే భగవద్దితలయందు సైత మిటులె 

కర్మయోగము సన్న్యాసమార్గ్షముకంకు శేస్టమని |పతిపాదింప( 
బడినదని పూర్వ|పకరణముననే నిరూపించితిని, ఈ నారాయణధర్మ 

ములయొక్కు పరంపరను వర్గించుచు నీ ధర్మములుగ సాక్షాత్తు నారా 

యణునివలన నారదునకు. ,బాపించుటచే, నా ధర్మమే * కథితో 

హరిగితాసు సమాసవిధికల్పతః ” (మంభా.శాం. 846. 10) అని హరి 

గీతలయందు, లేక, భగవద్దీతలయందు చెప్పబడినట్లు వైశంపాయ 

నులు జనమేజయునకు( జెప్పిరి. అటులే పిదప శ్రైశరివ యధ్యాయ 

ములో నెనిమిదియవ శ్లోకమున... 

సముపోఢే ష్వనీకేషు కురుపాండవయో రథే, 
అర్జునే విమనస్కే చ గీతా భగవతా స్వయమ్. 

= ఐకాంతీకములై న, లేక, నారాయణీయములైన ధర్మములయొక్క 
యీవిధి పూర్వమున కురుపాండవయుద్ధ (పసంగమునందు విమనస్తు( 

డైన యర్జునునకు భగవంతునిచే నుపదేశింపంబడినదని చెప్పి నారా 

యణ ధర్మములకు యుగము లన్నిటిలోను పరంపరను జెప్పి యీ 

ధర్మములును యతులయొక్క (అనగా: సన్నాసులయొక్క). ధర్మ 

ములు నను నీ రెండును * హరిగితలలో " నుండునటుల మరల 

జెప్పంబడినది (మ.భా.శాం, 848.58). అదిపర్వ శాంతిపర్వములలో 

నున్న యీ పస్తావనయే కాక యశ్వమేధపర్వమునందున్న యను 
గీతాపర్వములో సైతము మటియొకసారి భగవద్గిత సపస్తావనగ 
నుదాహారింపంబడినది. భారతయుద్ధము సమాప్తమయిన పిదప 

యుధిష్టిరుని పట్టా భిషేకమైన కొంతకాలమునకు శ్రీకృష్ణార్దును 

లొకచో నేకాంతముగ నుండునపుడు శ్రీకృష్ణుడు “ఇప్పు డిక్కడ 
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నా కేమియు. బనిలేదు. ద్వారకకు బోందలంచుచున్నా ” నని యర్లు 

నునితో ననగా, అర్జునుడు. “పూర్వము యుద్ధారంభమున. నీవు 
సిపిన యుపదేశమును మజభికిని. కావున నా యుపదేశమునే మరల 

నాకు6 జేయు” మని శ్రీకృష్ణుని "వేండెను (అశ్వ, 16). అర్జునుని 

(పొర్థనానుసారముగ ద్వారక శేంగుటకు పూర్వమే శ్రీకృష్ణుడును 

గీతను చెప్పెను. ఈ యనుగితయందు మొదట “యుద్దారంభమున 

నీకు చేసిన యుపదేశమును నీవు మజచితివేని సియదృష్టము 
మేలైనది కానేరదు. అ యుపదేశము నటులే మరలం జేయుట నాకు 
సైతము సాధ్యము కానేరదు. కావున వానికి మారుగ మటియొక 

విషయ మేమైన నీకు. జెప్పుదును” (మ.భా అశ్వ, అనుగిత. 16.8. 

18) అని భగవంతునిజేతనే చెప్పంబడియున్నది. కావున ననుగీతలో 

నున్నకొన్ని పకరణములు సైతము గితలలో నుండు కొన్ని |పకరణ 

ములపలెనే యున్నవి. అనుగితలయందున్న గితలయుక్క యీ 

(పస్తావనతోం జేరి మహాభారతమున గీతల (ప్రస్తావన యేడు పర్యా 

యములు స్పష్ట్రముగ జేయంబడినది. అనయా: భగవద్గిత యనునది 

యిప్పు డున్నమహా భారతము నందలి యొక భాగమే యని తదం 

తర్గతమగు (గంథమును బట్టియే సిద్ధ మగుచున్నది. 

కాని యెంత స్పష్టముగ జెప్పినను సందేహములు పుట్టుచునే 

యుండును గాన, నీ చెప్పిన యేడు నిర్దేశముల చేతను తృ ప్తిపడక 

యనేకు లీ (పస్తావనలను మాత్రము మహాభారతమునందు€ బిదప. 

జేర్చి యుండ గూడదా? యని యడుగుదురు కాబోలు! అటు 

లడుగు నెడల గీత యనునది మహాభారతమునందలి యొక భాగ 

మగునా? కానేరదా? యను సంశయము వారి మనస్సున శాశ్వత 

ముగ నుండును. గీతాాగంథము కేవలము (బహ్మజ్ఞానపరముగ 

నున్నదని యనుకొనుటచే నీ శంక తొలుతం గలుగును; కాని యీ 

గీత్మాగంథము జ్ఞానపర మను నిశ్చయమే మొదట సత్యము కాదని 
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నేను పూర్వమున సవిస్తరముగ నిరూపించి యున్నాండను. కావున 
నిజముగ జూతు మేని యిప్పు డీ శంక కవకాశమే లేదు, అయిన 

నింతమా[తముచేతనే పూర్తి యయినదని తలంపక యితర కారణము 
లదే సిత మా శంక యసత్య మెటులైనదియు నే నిప్పుడు చూపించు 

చున్నాండను, ఏవైన రెండు /గంథముల నొకడు రచించెనా? 

యిరువురు రచించిరా? యను శంక గలిగెనేని కావ్యవిమర్శకుండు 

శబ్దసాదృశ్యము, అర్ధసాద్భృశ్యము నను రండువిషయములను ముందు 

విచారించుచుండును, ఈ రెంటిలో నొక శబ్దసాదృశ్యమునకే గాక, 

మొత్తముమోంద భాషయొక్క శైలికిని సమావేశ ముండునను 

దృష్టితో విచారించునెడల గితయందలి భాష మహాభారతమునందలి 

భాషతో నెంతవజకు పోలియుండునో చూడవలయును; కాని మహో 

- భారత గ్రంథ మతివిస్తర మగుటచే |బసంగానుసారముగ దాని 
యందున్న భాషయు ననేక స్థలముల ననేక విధములుగ నున్నది. 

ఉదాహరణ మెమన: కర్ణ పర్వమునందున్న కర్ణార్డునుల యుద్ధవర్ష న 

మును జూచితి మేని దానియందలి భాషాశైలి యితర (పకరణముల 

యందున్న భాషాశై లికంకు చేటుగ నున్నట్లు గాన్బించుచున్న ది. 

కావున గితయందలి భాష మహాోభారతమునందలి భాషతో బోలి 

యుండునో లేదో చెప్పుటకు సాధ్యము కానేరదు. అయినను 

సామాన్యముగ విచారించితి మేని క్రై. కాశినాథపంత్ తెలంగు * 

చెప్పినరీతిగా గితయిక్క భాషయు, వృత్తములయొక్క .రచనయు, 

* డై. కొశీనాథ (త్యంబక 'తెలంగుగారిచే రచియింపంిడిన భగవద్గీతకు 
నాంగ్లే యభాషాంతరము మాక్సుముల్ల రుచే సంపొదింపందిడిన (ప్రాచ్యధర్మ స్ట స్త్ 

మాలియందు (Sacred Books of the East Series, Vol. V1) ముుదింపం 
బడినది. ఈ |గ్రంథమునకు నాంగ్లేయభాషలో వాయందిడినదియు గీతలకు నొక 
టీకారూనమగు లేఖము |ప్రస్తావనగా। జేర్చంబడినది. శై. తై లంగుగారి మశాను. 
సరణముగ సీ |ప్రకరణమందు |వాయంబడిన లేఖ మంతయు (ఒక స్థలమును 
వడలి) సీ (ప్రస్తావన ననుసరించియే [వాయడాడినది, 

న. 

a] 
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నార్జముగ లేక, (ప్రాచీనముగ నున్నదని చెప్పవచ్చును. ఉదాహరణ 

మేనున: అంత (A. ఒరు భాషా (A. 2,540, (బ్రహ్మ (=|పకృతి, 

గీ. 14.8), యోగ (కర్మయోగ, పొదపూరక మగు నవ్యయము 

హు! (A. 2. 9) మొదలగు శబ్దములు గీతలయం దే యర్థమున( 

(బయోగింపణడినవో యా యర్థనుం దవి శాశిదాసాదులచే( గావ్య 

ములయందు, (బయోగింపయడినట్లు స్పష్టముగ( గాన్నింపదని 

కొళీనాథపంతు చెప్పెను. పాఠభేదముచేత నైనను గీతలలో 11.85.వ 

శ్లోకములో ' నమస్కృత్వా' యను పాణినీయ వ్యాకరఖవిరుద్ధ మగు 
శబ్దమును; గీ. 11. 48_వ శ్లోకమున *శక్య అహం” అని పాణినీయ 

వ్యాకరణవిరుద్ధసంధియు కలవు. ఇటులనే “ీనాసనీనా మహంస్త్ర ౦దళ 

(A. 10. 24) అను శ్లోకమున సేనానీనాం ” అను షష్టియును పాణి 

నీయసమ్మత మయినది కాదు, అర్ష మగు వృత్తరచనల కుదావారణ 

ములు కె, తెలంగు గారు స్పష్టముగ నిరూపించినవారు కారు; కాని 

పదునొకండవయ ధ్యాయమున వీశ్వరూపవర్గ నమునందలి (గీ. 11, 

ఫ్. 0) ముప్పదియాటు శ్లోకముల నుద్దేశించియే గీతావృత్తరచన 

యార్షముగ నున్నదని వారు చెప్పినట్లు నాకు. దోంచుచున్నది. 

ఈ గ్రోకములలో (బతిచరణమందును బదునొకం డక్షరములు గలవు; 

కాని గణనియమములేక మొదటి చరణ మిం దవ[జా వృత్తముగను 

రెండవది యుపేందవజముగను, మూడవది శాలినీవృ త్రముగను, 

నాల్లవది ముజీయొక పృత్శ ముగ నున్నని. ఇట్లు వేర్వేఅగు పదునొ 

కండు నృత్త ములయందలి చరణము లీ ముప్పదియాటు జ్ఞ శేకముల 

యందును (అనలా ; 144 చరణములయందును) స్పేష్టముగం 

గాన్బించుచున్న వి. అయినను (బతిచరణమందును నక్షరములు పదు 

నొకం డుండవలయుననియు, మొదటిదియు, నాల్లవదియు, నెనిమి 

దవదియు, మణియు చరణములయందు చివర నుండు రెండక్షరము 

లును గురువులుగనుు, నాజవది తఅచుగ లఘువుగను నుండవలయు 
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ననియు వానియందు నియమము గాన్సించుచున్నది. దానివలన 

బుగ్వేదమందు( గాని, యుపనిషత్తులయందుం గాని యున్న (తిష్టువ్ 

వృత్తము మాదిరిగ నీ శ్లోకములు రచియింపశ్రుడిన ట్లూసొంపవలసని 

యున్నది. కాళిదాసుయొక్కు కావ్యములయందు: బదునొకం డరక్షర 

ములుగల యిట్టి విషమవృత్తము 'లెక్కడను గాన్బింపవు, శాకుంతల 

నాటకములో నున్న “అమో వేదిం పరితః ర్థప్తధిష్ట్యాః ౫ అను నీ 

ళోక మో ఛందస్సులోనిదియే; శాని కాళిదాసే దీనిని 'బుక్ళందస్సు' 

అనయా “బు గ్వేదమునందున్న ఛంద* న్సని యనెను, ఇందువలన 

గిత్మాగంథ మార్షవృత్తములు (ప్రచారములో నున్నప్పుడే రచియింప( 
బడినదని వెల్లడిగాం గన్పట్టుచున్నది. మహాభారతమున మజఖీయొక 

స్థలమందు "సిత మార్షశబ్దములును "వేదములోని వృత్తములును 

గాన్పించుచున్న వి. ఇంతియశకాక యీ రెండు (గ్రంథములలో నున్న 

భాషయొక్క పోలికకు ననేక శ్లోకము లొక తీరుననే యుండుట 

మిక్కిలి నిస్సంశయముగు తార్హాణము, మహాభారతమునందలి యన్ని 

శ్లోకములను వెదకి వానిలో నెన్ని శ్లోకములు గీతలలో నున్నవో 

పొరపాటు లేకుండ నిశ్చయించుట మహా(పయాసము అయినను 

మహాభారతమును జదువునపుడు దానియందు సమానాక్షరములచే. 

గాని కొంచెము పొఠభేదముచే( గాని, గీతలయందలి శ్లోకముల 

వలె గాన్పించుచున్న శ్లోకముల సంఖ్యయు విశేషముగనే యున్నది, 

దానిచే భా పాసాదృశ్యముయొక్ష విషయము సహజముగ నిర్ణయింప 

'వచ్చును. గితలలోను మహాభారతమునందును (కలకత్త్యాపతులలో) 
క్రింద (వాయంబడిన ల్లో కములును ఖ్లోకార్ధములును "కేవల శబ్దము 

లనుబట్టి కాని, కొన్నిళోకములు కొంచెము శబభిదమును బటి కాని 
ళు య 0౧ ఠం 

సమానములుగనే కాన్పించుచున్నవి. 
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110. 

11210. పర్యంత మెనిమిది .,., 

1.45 అహో బత మహత్సావం,,., 

2.19. 

2.28. 

281 

2.32. 

248, 

2.09. 

భం 

1. గీతలు.మహాభారతము 465 

గీతలు 

నానాశ స్త్ర పహరణాః 

శోకారము, 
౧ ధి 

అపర్యాప్తం 

అను శోక మంతయు, 

శోకములు, 
య 

శోకము, 
య 

ఉభొ తొ న విజాసీతః.... 

శోకారము, 
౧ 4 

అన్యకొ దీని భూతాని 

శ్లోకము. 

ధర్మ్యాద్ధియణ్ధావ్ఫేయో ... 
శోకార్రము 
౧౧ ఏ 

యదృచ్చయా 

శోకము. 
mm 5 

యావా సర్గ ఉదపానే ,,.. 

శోకము 
య 

విషయా వినినర ౦తే .... 
లి 

శోకము 
౧౧ 

A, 1-30 

మహాభారతము 
భీష్మపర్వము. 51. 4 గితలలోనున్నరీతిని 

దుర్యోధనుండు తనపై న్యమును ద్రోణా 
చార్యులవద్ద మరల పర్షించుచున్నాండు. 

భీష్మ. 61.8. 

భీష్మ. 51. 22, 29 కొంచెము శద్ద భేద 

మున గీతలలో నుండునటులేయున్నవి. 

దోజ, 197. 50 కొంచముగా శబ్ద భేద 

ముతో గితలలోని శ్లోకము వలెనే 
యున్నది, 

శాంతి, 224, 14. కొంచము పాఠభేదమున 

బలివాపవ సంవాదముతోను కఠోవని 

షత్తునంద ను (8. 18) నున్నది 

స్తీ, 2.6; 9.10. అవ్య కృమునకు మారు 

గా అభావము "సెప్పంబడినది, మిగిలిన 

దంతయు నొకజే, 

భీష్మ, 124.88. భీమ్మ లీ శబ్బములనే కర్లు 
ద అ 

నకు జెప్పుచున్నారు, 

కర్ణ 51.2, “పార్ధ శబ్దమునకు మాటుగ 

కరి శబము |[పయోగించి కరునకు 
ఇ (n] అం 

దుర్యోధనుండు 'సెప్పుచున్నాండు. 

ఉద్యోగం 45.26 సనత్చుజాతీయ |[పకరణ 
మున కొంత శబ్దభేదముగం జెప్పలాడి 
నది. 

శాంతి, 201.18 మను.బ్బ హస్ప్స తి సంవా 

దమున సీ ళ్లోక'మే యున్నది. 
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గీతలు 

2,67, ఇం|దియాణాొం హి 

శోకము 

2.10. ఆపూర్యమాణ మచలి ,,, 

శోకము 

6.42. ఇం|దియాణి సరాణీ 

శ్లోకము 

శీ " యదాయదాహి oe 

శ్లోకను 

481. నాయం లోకోఒస శ్ 
అటే 

శోకారము 
mn 0 

4,40, నాయం లోకోఒస్తీ న్, 

శోకారము 
అ ధి 

bab యత్సాంై్యైః (పాష్యశే,.., 

శోకము 
౧ 5 

b.l8. విద్యావినయసంపన్నే లం 

శ్లోకము 

"మహాభారతము 
వన. 210.28 1బాహ్మణ-వ్యాధ సంపో 

దమున కొంచము పాఠబభేదముగ 

మొదట రథస్వరూవముగను నారోపిం 

పంబిడినది, 

శాంతి. 200.0 శుకాను| ప్రశ్నముస సీకో 
య 

కిమే సఠింపంబడినది, 

శాంతి. ఓ45,8 మజియు 241.8 కొంచెము 

పాఠభేదముతో  శుకొన్నుప్రశ్నమున 

రెండుమాటు లీ శోకము చెప్పంబడిసది 

కాని యీ శ్లోకము మూలము కఠోప 

నిషత్తులో నున్నది (కఠ. 8.10, 

వన, 188. 27 మార్మంండేయ | సళ్నము 
సం దీ శ్లోకమే యున్నది, 

శాంతి 287. 40 గోకాపిలీయాభ్యానము 
సందు |వాయ(బడినది. అక్కడ [వక 

రణ మంతయు యజ్ఞ మునకు జేరిన 

దిమే. 

వన, 198. 110 మార్కండేయ నమస్యా 

సర్వమునం దీ శబ్దములతో నే పఠింపం 

బడినది, 

శాంతి 805. 198 మతియు 4816. 4 ఈ 

స్థలముల యందు కొంచెము పాఠభేద 

ముగ వసిష్ట_కరాలి, మజీయు యాజ్ఞ 

వల్ధ్య-జనకసంవాదములయం దున్నది 

శాంతి. 288.19 శుకాను[ప్రశ్నమున. సీశబ్ద 

ములకోనే [(వాయంచిడినది, 



6.5. ఆక ్మన హ్యాత్మనో బంధుకి ... 

6.29. 

8,44. 

8.17. 

8.20 . 

9.92. 

13.18. సర్వతః పాణిసాదం ..., 

1. గీతలు_.మహాభారతము 

గీతలు 

శ్లోకార్థనును, మతియు, 

ముందీ శోకారము. 
nm 9 

సర్వభూత స్ల మాతానం..., 
ఫ్ర 

శోకొరము 
౧౧ 9 

బిశాను రపి యోగస్య we జో 

శోకార్రము 
౧౧ భధ 

సహ స్రయుగపర్యంతం.... 
ఈ శ్లోకము యుగ 
మనంగ నేదియో చెప్పక 

మునుపే గీతలు (వాయ 

బడిసవి, 

యః స సర్వేను 

శోకారము 
అథ 

ప్రియో వైశ్యా స్తథా .... 

ఈ శ్లోకమంతయు,పూర్వ 

ళ్లోక పూర్వార్థమును 

శోకము. 
య 

487 

మహాభారతము 
ఉద్యోగ. 8888 ,84 విదురసీతిలో నివే 
పదములతో [వాయంబడినది, 

శాంతి, 288.21 శుకాను| పశ్నము నందును 

మనుస్మృతియందును(18.01) ఈశావా 
స్యోపనిషత్తునందును (8) మజియు 

క్రై వల్యోపనిషత్తునందును (1. 10) 
నా శబ్దముల తోడనే చెప్పంబడినది. 

శాంతి. 285, శుకాను| ప్రశ్నమున కొంత 
పాఠభేదముకోం జెప్పంబడినది. 

శాంతి. 281. 81 శుకాను| వశ్నము నం దీ 

శ్లోకమే పఠింపంబడినది. మతీయు 

యుగ మవంగ నేదియో పూర్వ మునం 

దు కోష్టకము వాయంబడినది. మను 

స్మృతియందుపైత మీ శ్లోకమే కొంత 

పాఠభేదముతో నున్నది (మను1.18). 

శాంతి, $89.44 నారాయణీయ ధర్మముల 
యందు కొంత పాఠభేదముగ రెండు 

మారులు (వాయంబడినది, 

అశ్వమేధ పర్వ. 19. 61.82 అనుగీత 

యం దీ శ్లోకమే కొంత పాఠభేదముగ 

(వాయంటబడినది, 

శాంతి. 281.29 అశ్వ మేధ. 19.49 శుకాను 
[పశ్నమునందును అనుగీశలయందును 
ఇంక నితర స్థలములయందు సీ శ్లోక 

మే యున్నది. ఈ శ్లోకము మొదట 
శ్వే శాశ్వత రోవనిషత్తు లోనిది. 
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గీతలు మహాభారతము 

18.80 యదా భూత పృథగ్నావం,,.. శాంతి, 11. 28 యుధిస్టిరుం డర్జునునితో 

శ్లోకము సీ శబ్దములకోనే చెప్పెను, 

14,18 ఊర్ధ్వం గచ్చంతి ,... అశ్వమేధ, 89.10 అనుగీతయందు గురు 

శోకము శిష్య సంవాదములో నీ శ్లోకమే యు 
న్నది, 

16.21 |తివిధం సరకస్యేదం ,... ఉద్యోగ. 828. 10 విదురనీతియందు అక్ష 
శోకము రము తప్పకుండ నున్నది, 
లగి 

17.8, (శద్ధామయోఒయం ౬... శాంతి. 208.16 తులాధార-జాజలి సంవా 

శ్లోకము దమున [శద్దాాపకరణములో నున్నది. 

18.14 అధిష్టానం తథా కర్ష్హా .... శాంతి. 941.87 నారాయణీయ ధర్మముల 
శ్లోకము యిం దీ శ్లోకమే యున్నది, 

ఇట్లు at సంపూర్ణ శ్రోకములును, 12 శ్లోకార్థములును, గీతలయందును 

మహాభారతమునందలి యా యూ (ప్రకరణము లయందును, కొన్ని 

యా పదములతోను, కొన్ని కొంత పాఠభేదములతోను నొక విధము 

గనే యున్నట్లు గాన్పించుచున్నది. పూర్ణముగ వెదకితి మేని యింత 

కం కును మజికొన్ని సమానములగు శ్లోకములు, శ్లో కార్థములు కన్స 

ట్టును, రెండేసి శబ్దములు, నేకు మూడేసి శబ్దములు గాన్సి లేక, 

శ్లోకపాదములు గాని గితయందును మహోభారతమునందును నొక 

విధముగనే యున్న వెన్నిదొరకునో పరికించితి మేని పైన నుదాహరిం 

పంబడిన శ్లోకముల పట్టిక గొప్పది యగును; * కొని యీ శబ్దసామ్య 

* మహాభారత మంతయు సీ దృష్టికోం జూచితి మేని, గితలయందును, 
మహాభారతమందును సమానమగు ళ్లోకపాదములు (అనంగా : చరణములు) 

నూటికం'ట నధికముగనే కన్పట్టును. వానిలో కొన్నిటి నిచ్చోం బొందుపజచె 
దను. కిం భోగ ర్జీవితేన వా (గీ.1.32), నైత త్వ య్యుపపద్యతే (గీ.ఓల్స 
(శాయతే మహతో భయాత్ (2. 40, అశాంతస్య కుతః సుఖమ్ (2. 66), 
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మును వదలి యితర |పకరణములును, గితలును నొకరిచేతనే రచి 
మింపయిడిన వని చెప్పకతప్పదు. |పకరణముల నన్నింటిని పరిశీలిం 
వినను పూర్వోదాహృతమగు శశి శ్రోకములలో 1 శ్లోకము మార్కం 

కీయ పశ్నయందును, శ్ర శ్లోకములు మా ర్రండేయ సమస్యయం 
మను, 1 శ్లోకము బావణవ్యాధ సంవాదమునందును, 1 విదురనీతి 

మందును, 1 శ్లోకము సనత్సుజాతీయమునను, 1 మనుబృ్బహసృతి 

ఏంవాదమునను 6% శ్లో కములు శుకాను[పశ్నమందునుు 1 తులా 

థార. జాజిలిసంబాదమునందును, 1 శోకము వసిష్టకరా సంవాద 

ము నను_ _యాజ్ఞ వల్క్యజనకసంబాదమునను, 14 ల్ఞోకము నారాయ 

శీయ ధర్మములయందున్సు, 23 శ్లోకములు గితలయందును, మిగిలి 

నవి భీష్మ, (దోణ, కర్ణ స్రీ పర్వములయందు నున్నవి. వీనిలో, 

నజిచుగ నన్ని స్థలములయందును నీ శ్లోకములు పూర్వాపర సంద 

ర్భానుసారముగ6 దగిన స్థలములయందే యున్నవి. పకిప్ప ములు 

కావని స్పష్టముగ( గన్పట్టుచున్న వి. వేయేల? కొన్ని శ్లోకములు 

ఫిద్దాంతదృష్టిచే గీతలలోనే గ్రైెకొనండినవి. ఉదాహరణ మేమన: 

“సహ్మసయుగపర్యంతం”(8.17) అను శ్లో కమున కర్ణము దెలియుటకు 
పూర్వమే, సంవత్సరము, యుగము, అన నేమో చెప్పవలసియుండెను. 

మహాభారతమునందును (శాం. 21), మనుస్మతియందును ఈ 

శ్లో కమునకు పూర్వమే వర్షయుగముల లక్షణములు సెప్పండినవి; 

కాని గీతలలో యుగము మొదలగువాని లక్షణముల దెలియ (జేయ 

కయే యీ శ్లోకము చెప్పబడినది. ఇట్లు విచారించితి మేని మహా 

ఉత్సీదేయు రిమే లోకాః (క, 24, మనో దుర్నిగ్రహం చలమ్ (ర, కిరు మ 

మాత్మా భూత భాపన;। (8. ర్ మోఘాళా మోఘకర్మాణకి (8. 18), సమః 

స్వేషు భూతేషు (8. 29), దీప్రానలార్కుద్యుతిం ,.. «(hl 17, సర్వభూత 

హితే రతాః (12. 4, తుల్యనిందాస్తుతిః (12. 19, సంతుష్టో యేన 'కేనచిక్ 

(12, 19), సమల్ లోష్టాళ్మ కొంచనః (14, 241, |తివిధా కర్మచోదనా (18, 18). 

నిర్మమః శాంతః (18. 68), ద్రిహ్మభూయాయ కల్చతే (18 రతి). ఇట. 



410 గీతారహస్యము..పరిశిష్టము 

భారతమునందలి యితర |పకరణములలో నున్న శ్లోకము గితలయం 

దుండియే కెకొనంబడినదని చెప్పుటకు వీలులేదు, ఇన్ని |పకరణ 

ములలోనుండి గితలలోని శ్లోకము లన్నియు6 గైకొనయిడినవని ' 

చెప్పుటకు వీలులేదు. కావున గీతలను, ఈ (పకరణములను రచించిన 
వాం డొక(డే యయి యుండవలయునని యనుమానము చేయవలసి 

వచ్చును, మనుస్మృతిలోని యనేకశ్లోకములు మపహోభారతమునందు6 

గాస్పించుచుండునటు లే, * గీతలయందున్న “సహ్మసయుగ పర్యం 

) ౫ (8, 17) అనుశ్టోకము కి కొంత పొఠభేదముతోను, ఈ శేయాన్ 

స్వధర్మో విగుణః పరథధర్మా త్స్వనుష్టితాత్ * (గి. 3.85 మజీయు 28. 

47) అను నీ శ్లోకార్థములోని “శ్రేయాన్” అనుదానికి మాటుగ “వరంి 

అను మార్పుతోను, “సర్వభూతస్థ మాత్మానం....” అను నీ శ్లోకార్థము 

(Ae 6.29) “సర్వభూతేషు చాత్మానం. .” అను మార్పుతో ను నును 

న్మృతియందు( గాన్సించుచున్నది (మను. 1.78; 10.97; 12.91). 
మహాభారతము నందలి యానుశాసనికపర్వమునందు మా్యతము 

“మనునా2-భిహితం శాస్త్రం? (అను. 47. శ్ర) అని మనుస్మృతివచ 

నము స్పష్టముగ నుళల్తేఖింప(బడినది, 

శబ్దసాదృశ్యమునకు మారుగా నర్ధసాదృశ్యమును జూచినను 

నీ యనుమాసమే దృఢ మగును, .గీతలయందలి కర్మయోగమార్లము 

నకును, |బవృత్తిపరమగు నారాయణీయధర్మములకును గల సామ్య 
మును నేను పూర్వ |పకరణములలో నిరూపించియే యున్నాను. 

వాసుదేవునివలన సంకర్షణుండును, సంకర్షణునివలన (పద్యుమ్ను. 

డును, |పద్యుమ్నునివలన ననిరుద్దుండును; ననిరుద్ధునివలన (బహ్మ 

* మనుస్మృతి యందలి యేయే శ్లోకములు మహాభారతమునం గానం 

బిడుచున్నవో వాని సూచికను బుల్హర్సాహేబుగారు “1ప్రాచ్యధర్మ పుస్తకమాల 
యందు (పకటింపంబడిన మనున్న ఫతీయొక్కం యింగ్లీ షమ తర్జమాయందు చేర్చి 

యున్నారు (5. B.E. Vol. XXV. pp. 533 కి 
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దేవులండును బుట్టిరని నారాయణీయ ధర్మములలోం జెప్పంబుడిన (మ. 

భా.శాం. 889.71 112) వ్యక్షమగు సృష్టియొక్క యుపపత్తిగితలలో 
నుండి శైకొనంబడినది కాదు. ఇంతియకాక, గితలయందుండు 
ధర్మములకును, నారాయణీయ ధర్మములకును మటికొన్ని ఖేదము 

లున్నవి, సత్యమే; కాని పరమేశ్వరుని సంబంధమగు చతుర్వ్యూహ 
కల్పనను గీత యొప్పుకొన్నను, వాసుదేవసంబంధమగు నేకవ్యూహ 

భక్తియే రాజమార్షము. ఇతర దేవతాభ క్లియు వాసుదేనభ క్రియే 
యగును. భక్తులు నాలుగు విధములుగ నుందురు, భగవద్భక్తుండు 

స్వధర్మానుసారముగ సర్వకర్మలం జేయుచు యజ్ఞచ్మకము నడిపింప 

వలయును. సన్న్యాసము. గైకొనుట యోగ్యము కాదు; అను నీ 

మొదలగు సిద్ధాంతములను విచారించితిమేని గితయందున్న ధర్మ 

ములును భాగవతధర్మములును ఒకటిగనే యున్న టులు కాన్సించును. 

మణియు వివస్వంతు(డు, మనువు, ఇక్ష్యాకువు మొదలగు వారి 

యొక్క సం్యపదాయపరంపరయును రెంటికి నొకటిగనే యున్నదని 

పూర్వమే చెప్పబడినది. అటులనే గీతలయందలి వేదాంతము, లేక, 

యాధ్యాత్మికజ్జానము సనత్సుజాతీయము, శుకాను]పశ్నము, యాజ్ఞ 

వల్క్యజనకసంవాదము మొదలగు [పకరణములయందు. గాని గీత 

యందు(గాని |పతిపాదింపయబుడిన (బహ్మజ్ఞానముతో సమానముగనే 

యున్నదని యా యా |పకరణములు చదివినచో నెల్లరకు( దెలి 

యును. కాపిలసాంఖ్యశొస్త్రమందలి 25 తత్వములను, “ గుణోత్కర్లి 

సిద్ధాంతము నంగీకరించి, భగవద్గీతలో పకృతిపురుషులకు పరమగు 
కలీ త్త్వము నిత్యమని చెప్పినటులే,  సాంఖ్యులయొక్క యిరువదియైదు 

తత్త్యములకు బర మందున్న యిరువదియాజవతత్త పము నెజింగినం 

గాని తైవల్యపాప్తి కానేరదని శాంతిపర్వమునందు వసిష్టకరాళ జనక 

సంవాదమునందును, యాజ్ఞ వల్క్యజనక సంవాదమునందును 

సవిస్తరముగ( (బకిపాదింపంుడినదిః కర్మయోగము, ఆధ్యాత్మిక 

జ్ఞానము నను నీ రెండు విషయముల సంబంధముననే యీ విఛార 
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సామ్యము కన్పట్టుటయే కాక్క గితలలోని యితరవిషయములతో 

నమానములగు [పకరణములును మహాభారతమునం దనేక స్థలముల 

యందు. గన్పట్టుచున్నవి. ఉదాహరణ మేమన ; గీతలయందలి 
[పథమాధ్యాయము యొక్క యారంభమున దుర్యోధను(డు రెండు 
సేనలను, [దోణాచార్యుల సముఖమున వర్ణించినటులే భీష్మపర్వము 
లోని యేంబదియొకటవ యభధ్యాయమునందును మరల |దోణు 

చార్యులతోనే వర్ణించి చెప్పెను. |పథమాధ్యాయము యొక్క. 

యేత్తరార్ధమున నర్జునునకు( గలిగిన విషాదముతో సమానముగనే 
ధర్మరాజు శాంతీపర్వారంభమునం బొందిన విషాదము వర్ణింపబడినది 

భీష్మ్మదోణుల వధింపవలసివచ్చినప్పు డిట్టి విషాదమే యర్జునునకు 

గలిగినట్టు చెప్పంబడినది (భీష్మ. 97. 4-7; మజియు 108 88.84), 
ఎవరికొజకై యీ భోగము లన్నియు సంపాదింపవలయునో వారి 

చంపిన పిదప గెలుపు కలిగినను నుపయోగ మేమని యర్జును(డు 

గీతారంభమం దడిగను (A. 1. 82, 88). కాని యుద్ధమున కౌరన్స 

లెల్ల వారును నశించిన పిదప నా విషాదమే దుర్యోధనునికి సైతము 

కలిగెను (శల్య, 81.42.51). గీతయందలి రెండవయ ధ్యాయము 
యుక్క (పారంభముననే సాంఖ్యయోగము, కర్మయోగమునను 

'రెండుమతములను జెప్పినటులే, నారాయణీయ ధర్మములయందును, 

శాంతిపర్వాంతర్గతమైన జాపకోపాఖ్యాన, జనకసులభా సంవాదముల 

యందును నా మతములే చెప్పబడినవి (శాం. 186 మణియు 820). 

మణీయు మూడవ యధ్యాయమున, అకర్మకంకు కర్మ (శేష్ట మసి 

చెప్పినదానినే కర్మ చేయనిచో. బొట్టపోనికొనుట కైన వీలు లేదని 
యరణ్యపర్వారంభమున |దౌపది యుధిష్టిరునకు6 జెప్పెను (వన, 82). 

అనుగితలయందును నీ తత్త్వమే మరల జెప్పంబడినది. [శౌతధర్మ 

ములు, లేక, స్మార్తధర్మములు యజ్ఞమయము లనియు, యజ్ఞము 

లును, (పజలును (బహ్మదేవునిచే నొకసారియే నిర్మింపబడి రనియు 

ననునది మొదలుగా(గల గీతలలో నున్న విషయము నారాయణీయ 
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ధర్మములయందును, శాంతిపర్వమున కొన్ని |పదేశములయందును 
(శాం. 267), మనుస్మృృతియందును కలదు (మను, క). స్వథర్మాను 
సారముగం గర్మలు సేయుటయందు పాపము లే దను విషయము 

తులాధార జాజలి సంవాదమునందును, [బాహ్మణవ్యాధసంవాదము 
నందును చెప్ప్యబడినడీ (శాం. 260-269 మజియు వన. 206-215). 
ఇంతియకాక్క గీతలయందలి యేడవ యథ్యాయమునందును, 
నెనిమిదవ యధ్యాయమునందును సృష్టికముము సంక్షేపముగ 
వర్జింపం బడినటు లే, శాంతిపర్వమునందలి శుకానుపశ్నములో 
సైతము వర్ణింపంబడియున్నది (శాం. 251). అణివయ ధ్యాయమున 

వర్ణింపబడిన పాతంజలయోగము నందలి యమనియమాదులు 
సైతము మరల శుకాను పశ్న మందును (శాం. 289), పిదప శాంతి 
పర్వమునందలి $00_వ య ధ్యాయమునందును, అనుగితలయందును 
సవిస్తరముగ వర్ణింపయుడినవి (అశ్వ. 19). అనుగీతలయందలి గురు 
శిష్యసంవాదమున నున్న మధ్యమోత్తమ వస్తువుల వర్ణనయును; 
(అశ్వ, 48 మజియు 44 గితలయందలి పదియవయఛ్యాయములోని 
విభూతివర్ణనయున విశేషముగ సమానార్గకములుగనే యున్నవని 
చెప్పవచ్చును. గీతలయం దర్జునునకు భగవంతునిచే. జూపంబడిన 
విశ్వరూపమే దుర్యోధనాది కౌరవులకును, యుర్ధానంతరమున 
ద్వారకకు బోవుచు మార్గమున నుదంకునకును, నారాయణుడు 
నారదులకును దాశరథి పరశురామునకును చూపించిరని మహో 
భారతమునందు6 జెప్పంుడినది (ఉ. 180; అశ్వ, 55; శాం. $888; 
వన. 99). గీతలయందలి విశ్వరూపవర్గనమే యీ నాలుగు! పదేశముల 
యందలి వర్ణ నకం'కె సరసముగను విస్టతముగ నున్నది; తాని 
యర్థసాదృశ్యము యొక్క దృష్టితో నన్నిపర్ణ నలను విచారించినచో 
నొకదానియందు కంటె వేళొకదానియందు నూతన మేమియు భేదని 
సహజముగనే కన్పట్టును. సత్త్వము, రజస్సు, తమస్సు, అను నీ 
మూండుగుణముల సృష్టి వెచ్మిత్య మెట్టు నిర్మింపంబడెను? ఈ గుణము 
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లకు లక్షణము లేవి? మజియు సర్వవిధముల కరృత్వ మంతయ 

గుణములంబట్టి యుండునే కాని యాత్మనుబట్టి యుండదని గీత్ర 

యందలి పదునాలుగు, పదునేనవ యధ్యాయములలో నిరూపింప 

బడినక్టే యనుగితయందును (అశ్వ, 80- 89) శాంతిపర్వము నందు; 

ననేక 'స్టేములయందు? జెప్పలుడీనది (శాం. 285 నుజీయు 11 

811) “ఇందులకు, గితలలో వర్ణి ంప(బడు విషయసందర్భమును జ, 

కొన్ని విషయములయొక్క వివేచన మిక్కిలి వివులముగం జేయ 

బడినది. మణియు గితలలోని విషయవి వేచన పద్దతియు భీన్న ముగ 

యున్నది, గీతలయందున్న సర్వవిచారముతో నమాననుగు విచారన 
మహాభారతమునందు నా యా స్థలములలో గొంచె మెచ్చు తగ్గు! 

జెప్ప(బడినట్లు కాన్సించుచున్నది. నమటియు నీ విచారసామ్యమువలే 

కొద్దియో గొప్పయో శబ్బసామ్యమును గలదని వేజుగం జెప్ప నక్క 

లేదని సారాంశము. నూర్లశీర్ణ మాసము నందలి యాధిక్యసాద్భః 

మును విలక్షణముగనే యున్నది. గితలలో “మాసానాం మాద్గశీర్ణో 

హాం” (A. 10 ల అని యీ మాసము ముఖ్యమైనదని చెప్పినటు 

యానుశాసనిక పర్వమున సైతము దానధర్మ (పకరణములో ను 

వాసము చేయందగిన మాసములయొక్క పేళ్ళను బేర్కొను నప్పు 

రెండు పర్యాయములును మార్గశీర్ష మాసము మొదలుకొనియె లెక్టి 

పంబడెను (అను. 106 మజియు 109). గితలయందున్న యాతే 

పమ్యము, లేక్క సర్వభూతహితదృష్టి గాని యాధిభౌ తికాధి దైవి 

ధ్యాత్మికభేదము గాని దేవయాన, పితృయాణ గతులభీదము గ 

మహాభారతమున, బెక్కుచోట్టం బేర్కొన(బడినది; కాని య 

విషయమై వెనుకటి | పకరణములలో సవిస్తరముగ వివేచింపణి 

యుండుటచే వానిని మరల. జెప్ప నవసరము. కానరాదు, 

భాషాసాదృశ్యమును బట్టి కాని యర్థసాదృశ్యమును ౪ 

కానీ మహాభారతమున నాజేడు మార్లు చెప్పబడిన గితలలోని & 
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యమును విచారించినను గీత యనునది |పస్తుతమందున్న మహో 

భారతమున కొక భాగము గావున, మహాభారతమును రచించిన 

వాడే. గీతను సైతము రచియించె నని యనుమాన |పమాణముచే 
నిశృయింపవలసివచ్చును. ఈ వపమాణముల నన్నింటిని జూడక 

కాని వానియం టదేదో యొక దోపూరోపణము నుంచికాని, కొందటు 

గీత |పక్షిప్త మని నిశ్చయించుటకు( [బయత్నించుచుండునటుల నేను 
(పత్యక్షమున జూచుచున్నాను; కాని బాహ్య ప్రమాణముల న్మప 

మాణములుగ నిశ్చయించి సహజముగ నుండు సంశయపిశాచము 

నగస్థానమున నునిచిన వారివిబారపద్ధతి యటుయఆూచిన నశాస్త్రీయ 

మగుటిచే న్యగాహ్యము. అందువలన గీత మహాభారతములో నేల 
చెప్పణడపలయు సను సంశయమునకు నివారకమగు నింతకం'కె 

"వేలు సమాధానము లేకపోయినను పోవచ్చును. ఈ పకరణారంభ 

మునం జెప్పినటుల గీత యొక జ్ఞానపరమైనది గాని లేక, భక్తిపర 
మైనది గాని కానేరదు, మహాభారతమున వర్ణింపయిడిన [పమాణ 

భూతులగు మవోత్ములయొక్క చర్మితములోని నీతితత్త్వమును గాని, 

తేక, రహస్యమును గాని చెప్పుటక్షై మహాభారతమునందు( గర్మ 

యోగపరముగ గీతను జెప్పవలసివచ్చిన దనియు, మహాభారతమున 
నిప్పు డున్నచోటకంకు గీత మజొండుచోట కావ్యదృష్టితోం జూచి 

నను భారతమున నెచ్చోటను గాన రాదనియు సిద్ధించిన పిదప గీత 

మహాభారతమున. దగు కారణముతో6 దగిన స్థలముననే చెప్పయిడిన 

దనియు [బక్రిప్తము కాదనియు తుట్టతుదకు “సిద్ధాంతము తేలును. 

మహాభారతమువలెనే రామాయణము పైత మెల్ల వారును గౌరవించు 

నదియు గొప్పదియునగు నార్జ మహాకావ్యము గాన ధానియందును 

క థాసందర్భమును బట్టి సత్యములును, పుత్ర ధర్శములును, మాతృ 

ధర్మములును, రాజధర్మములును మొదలగువానియందలి రహస్యము 

వివేచింపంబడినది, కాని యీ రామాయణము మహాభారతమువలె 

ననేకసమయాన్వితము కాధు గనుక అనయా; సూక్ష్మములగు ధర్మా 
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ధర్మముల యుక్క యనేకన్యాయము లతో నిండి యెల్ల రకు నన్ని 

విధములచేతను శీలచరి తాదులను బోధించుట్షై వాల్మీకి రచియింప 

లేదు గాన, ధర్మాధర్మములను గాని, కార్యాకార్యములను గాని, 

నీతిని గాని బోధించువిషయమున మహాభారతముతో సమానమైనది 

కాదని వేణుగం జెప్పవలదు, మహాభారత మనునది కేవల మార 

కావ్యముగం గాని, "కేవల మితిహాసముగ6 గాని యుండక, ధర్మా 

ధర్మములయందలి సూక్ష్మవిషయములను నిరూపించు నొక సంహితగ 

నున్నది. "ఈ ధర్మ సంహిత” యందు కర్మయోగము శాస్త్రీయము 
గను, తాత్త్వికముగను వి వేచింపయడనిచో, నే యితర [గ్రంథమున 

నిది వివేచింపం బడవల యును? వేదాంత|గంథములయం దీ విషయ 

మును వివేచించుటకు వీలులేదు. ధర్మసంహితయే యా విచారమును 

జేయుటకుం దగినది. మహాభారతకర్త దీనిని విచారింపక పోయెనేని 

ధర్మాధర్శ్మములయొక్క యీ గొప్ప సర్యగహము, లేక యయిదవ 

వేదమును అన్నింటివలే నపూర్ణముగనే యుండును. ఈ యసంపూర్తి 

యను లోపమును నివారించునిమిత్తమై భగవద్గీత మహాభారతములో 

జెప్పంబడినది. కర్మయోగమును సమర్థించుటలో వేదాంతశాస్త్రము 

నందువలెన్తె వ్యవహారమందు సైత మత్యంత।| పవీణు( డగు మహో 

భారతకర్హ యంతటి యుత్తమ జ్ఞానియగు సత్చురుషునిచేతనే గీత 

రచింప(బడినది. ఇదియే మనకు మహాభాగ్య మని తెలిసికొన 

వలయును. 

ఇప్పుడు భగవద్గీత మహాభారతములో నొక భాగమని యిట్లు _ 
సిద్ధ మైనను దాని యర్థమును కొంచె మెక్కువగ విచారణ జేయ 

వలయును, భారతము, మహాభారతము నను నీ రెండు శబ్దములును 

నిప్పుడు సమానార్థకములే యనుకొనుచున్నాము. అయిన నీ రెండు 

శబ్దములును వాస్తవముగ వేర్వే టిర్భములు గలవి. వ్యాకరణముచే( 

జూచితి మేని భరతవంశమందలి రాజులయొక్క పరా|క్రమ మే [గంథ 

మున వర్ణింపయిడినదో దానికి భారతమని పేరు. రామాయణము, 
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భాగవతము మొదలగు శబ్దముల వ్యుత్సత్త్యర్థము లటులనే యున్నవి. 

అదేతీరున, నే |గంథమున భారతయుద్ధము వర్ణి౦పయిడినదో యది 

భారత మని మ్యాతము చెప్పయడినం జాలును. ఆ |గంథ మెంత పెద్దది 

మైనం గావచ్చును. రామాయణ్మగంథము మా[తము చిన్నదా? కాని 

యెవరును మహారామాయణ మనరు, “మహోభారతి మని పేరేల 

వచ్చెను? మహాత్త్యము, భారవత్త్వము నను నీ రెండు గుణములను 
బట్టియు మహాభారతమని యీ (గంథమునకు6 బేరిడ( బడినదని 

మహాభారతమున కడపట. జెప్పంబడినది (న్వర్గా. 5.44); కాని సరళ 

ముగ శబ్దార్థమును జూచితిమేని మహాభారత మనంగా, గొప్ప భారత 

నుని యర్థ “మగును. ఈ యర్థమును గైకొందుమేని గొప్ప భారతము 

పుట్టుటకంటె పూర్వ మొక చిన్న భారత ముండెనా? దానిలో గీతయు 

నుండెనా? యని సహజముగ సందేహ ముత్పన్న మగును. పస్తుత 

మహాభారతములోని యాదిపర్వములో నున్న యుపొఖ్యానములు 

గాక మిగిలిన మహాభారత మరువదినాలుగు వే లున్నదని చెప్పుడి 

యున్నది (అ. 1. 101). పిదప దీనికే జయ మని పేరు కలిగెనని 
పూర్వమందు, జెప్పంబడినది(ఆ. 62. 20). “జయి శబ్దముచే భారత 

యుద్ధమందు ప్రాప్తమైన పొాండవులయొక్క జయ మర్గ మని వివక్షిత 

ముగ గన్పట్టుచున్నది. మజియు నటు లర్థము గావించుకొంటిమేని 

భారతయుద్ధముయొక్క వర్ణనము జయ మును “పేరు గలిగిన [గ్రంథ 

మున వర్షి ౦పణుడిన దనియు, పిదప దానికే యైతిహోసికగంథముల 

లోని యుపాఖ్యానములు చేరుటవలన నితిహాసము, ధర్మాధర్మ వివే 

చనమున నీ రెండింటిని నిరూపించుటవలన మహాభారత మను గొప్ప 

గ్రంథ మైనదనియు గాన్సించుచున్న ది. ఆశ్వలాయన గృవ్యాసూ త 

మునందు *సుముంతు..జై మిని. వైశంపాయన- పైల- సూత. భాష్య. 

భారత_మహాభారత ధర్మాచారాః” (అ. గృ. 8.4.4) అని బుపితర్చ 

ణమునందు, భారత, మహాభారతము లనునవి రెండు వేర్వేజు 
[గంథము లని స్పష్టముగం జెప్పంటడియుండుటచే సైత మో యను 
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మానమే దృఢ మగుచున్నది. 'పెద్దభారతములో€ జిన్న భారత మొ 

రీతిగం జేర్చంబడిన పిదప గొన్నినాళ్లకు చిన్న భారత 'మను నొక 

(గంథము తేకపోవుటజే మహాభారత మను నదియే భారత్మగంథ 

మని యెజుంగుట నవాజ మాయెను. (పస్తుత భారతకర్త యగు 

వ్యాసులు భారతమును మొదట తన పుత్రుడగు శుకునకును, పిదప 

నా శుకుం డితర శిష్యులకును పాఠము చెప్పినటుల చెప్పుయుడినది 

(ఆ. 1.108). తరువాత సుమంతుడు, జైమిని పెైలుండు వైశంపా 

యనుడు అను నీ మైదుగురును వేర్వేటుగ నైదు “భారతనంహితలను 

లేక, మహిాభారతములను [వాసిరని స్పష్టముగ, జెప్పంబడినది (ఆ. 

68 90). ఈ యయిదు మహో భారతములలోను వైశంపాయనమహో 
భారతమునను జైమినిమహో భారతము నను నశ్వమే ధపర్వము నొక్క. 

దానినే వ్యాసులు చివరకు నిలిపిరని యొక కథ గలదు. బుషితర్ప్చణ 

మున “భారత_మహోాభారతి శబ్బములకు బూర్వము సుమంతుడు 

మొదలగువారి పేరు లేల చెప్పబడిన వను విషయమున కుపపత్తి 

యిప్పుడు న్పష్టముగ( గాన్బించుదున్న ది, - [పస్తుత మింత యధిక 

ముగ విచారింప నక్కజిలేదు. రా.బ. చింతామణిరాపు వైద్య యను 

వారిచే మహాభారతమునకు [వొసిన టీక్యాగంథమున నీ విషయ 

మును విచారించి సిద్ధాంతము చేయంబడినది. అదియే సయుక్తిక 

ముగ నున్నదని యెన్నెదను. కావున (పస్తుతము మనము చూచు 

చుండు మహాభారతము మొదటిది కాదనియు, భారతము మహోభార 

తము పెక్కు మార్పులను జెంది చెంది తుద కీ మహిభారతముగ, 
బరిణమించె ననియు. జెప్పిన జాలును, వీనిలో మూలభారతమందు 

గీతలేదని చెప్పుటకు సాధ్యము కాదు. సనత్సుజాతీయము, విదుర 

నీతి శుకానుపశ్నము, యాజ్ఞ జ్ఞ వల్క్య జనకసంవాదము, విష్ణ షుసహ 

(సేనామములు, అనుగిత, “నారాయణీయ ధర్మములు మొదలగు 
(పకరణముల వలె నీ భగవద్గీతను సైతము మహాభారతకర్త పూర్వ 

గ్రంథము నాధారము6 జేనికొనియే _వాసెనే కాని నూతనముగ 
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సొయలేదనియు స్పష్టముగనే యున్నది. అయినను మహాభారత 

కర్త భారతములోని గీతలయందు నేమియు మార్చుంజేయ లేదని 
నిశ్చయముగం జెప్పుటకు వీలులేదు. “*వడునూజుల శ్లోకములు గల 

యిప్పటి గిత (పస్తుత మహాభారతమున నొకభాగము గాన, రెండిటి 

నొకరే రచించియున్నారు. ఇప్పటి మహాభారతముననున్న యిప్పటి 

గితను పిదప నెవరు నన్యులు రచియింపలేదు * అని యింతవజకును 

జేసిన విమర్శవలన నెల్ల వారికిని దెలియును. ఇంక నుహాభారత 

మెప్పుడు పుట్టిన దను విషయమును మొట్టమొదట గీతలను గుజించి 

నా యభీపాయమును నిప్పుడు విమర్శించెదను. 

2 గీతలు .ఉవనిషతులు 
కాలి 

ఇంకను గీతలకును నా యా యుపనిషత్తులకును గల పరస్సర 
నంబంధ మేమియో విచారింతము. పకతమహాభారతములో (బతి 

స్థలమున నుపనిషత్తులు సామాన్యముగ |గహింపయిడినవి. ఇంతియే 

కాక్క బృహదారణ్యక_ఛాందోగ్యములలోని (బృ. 18; భాం. 1.2) 

పాణం దియముల వివాద మనుగీతలయందు (అశ్వ. 28) [బాయ 

బడియున్నది. “న మే స్తేనో జనపదే” మొదలగునవి “కై కేయాశ్వపతు 

లచే నుచ్చరింపంబడిన శబ్దములు (భాం, 5.11.5). శాంతిపర్వమున 

నీ రాజాయొక్క విషయము. జెప్పునపుడు (వాయంబడినవి (శాం.77. 

ర్: ఇటులనే “న _పిత్య సంజ్ఞాస్థి”__ చచ్చిన పిదప జ్ఞనియొక్క 

"పి రేమియు నుండదు; కారణ మేమన; అతడు [బహ్మములోనే 

కలసిపోవుచున్నాండు అని బృహదారణ్యకములో నున్నది (బృ. శ్, 

18): శాంతిపర్యమునందలి జనక పంచళిఖసంవాదమునం ది విష 

యము [వాయంబడినది, తుదకు _పశ్నోపనిషత్తునను ముండకోపని 

షత్తునను నున్నపశ్న, 6.5; ముం, శై శ 8) నదీసముదములయొక్ల. 

దృష్టాంతములు నామరూపవిముక్తుండగు పురుషు నుద్దేశించి చెప్పబడి 
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నవి. ఇంతియకాక యిందియమనములను గుజ్జములకు, బోల్చి బ్రా బ్రావాణ 

వ్యాధ సంవాదమునందును (వన. 210), అనుగీతలయందును, 4 బుద్ధిని 

సారథిగం బోల్చుట కఠోపనిషత్తునం నున్నది (కః 1. 8. త్రి శా 

వర్వమున (18. 7.20; మటియు 881. 44) నీ రెండు స్థలములయం 

దును “ఏవసర్వేషు భూతేషు గూఢాత్తా | (కఠ, 8.12), “అన్యత 

ధర్హాదన్యత్రా ధర్మాత్ * (కఠ, 2.14) అను కఠోపనిషత్తులోనున్న శ్లోక 
ములు, కొంచెము పౌఠభేదమున( జెప్పంబడినవి. శ్వేతాశ్వతరమునం 

లి “సర్వతః పొణిపాదం,...*” అను శోకము మహాభారతమునందు 

య ననేక స్టలములయం దున్నదని యిదివజకే చెప్పయడి 

నది. కాని యింతమా!తముననే నీ సాదృశ్యము పూర్తి కానేరదు. 

ఇంతియకాక యుపనిషత్తులలోని యనేక వాక్యములు మహాభారత 

మునం దనేక స్థలములలో నున్నవి. వేయేల? మహాభారతమునం 

దలి యాధ్యాత్మిక జ్ఞాన మనేకముగ నుపనిషత్తులలో |పతిపాదింప( 
బడినదే యని చెప్పవచ్చును, 

మహాభారతమందలి యాభ్యాత్మికజ్ఞానమువలెనే భగవద్లీతల 

లోని యాధ్యాత్మికజ్ఞానమును నుపనిషత్తుల లోనిదే. మణియు గీతల 
యందున్న భక్తి మార్గము 'సైత మో యధ్యాత్మజ్ఞానమును వదలకయే 

చెప్పబడిన దనియును, నీ గంథముయుక్క తొమ్మిదవ 1పకరణము 

నను, పదుమూండవ పకరణమునను నేను విస్తరముగ నిరూపించియు 
న్నాను. కావున ధాని నిచ్చో మరల జెప్పక సంశక్షేపముగ, జెప్పున 

దేమనః గితయొక్క రెండవ యధ్యాయమందున్న యాత్మయొక్క 

యశోచ్యత్వమును, నెనిమిదవ యధ్యాయములోని యక్షర్యబహ్మ 

స్వరూపమును పదుమూండవ యధ్యాయములోని క్షేతక్షేతజ్ఞ 
విచారమును ముఖ్యముగ జ్ఞేయ బహ్మస్వరూవము నను విషయము 

లన్నియు, నక్షరములతో౬ గూడ నుపనిషత్తులలో నుండి గైకొనియే 

గితలలో6 జెప్పంబడినవి, ఉపనిషత్తులలో( గొన్ని గద్యములుగను, 
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కొన్ని పద్యములుగను నున్నవి. వీనిలో గద్యాత్మకములగు నుపనిష 

త్తులలోనున్న వాక్యములు పద్యములుగ గీతలలో నున్నవి యున్నట్లు 
చెప్పుటకు వీలులేదు, అయినను “వీది యున్నదో యది యుండనే 

యున్నది, ఏది లేదో యది లేనేలేదు” (గీ 216). “యం యం వాపి 
స్మరన్ భావం....” (A. 8.6 ) మొదలగు విచారము ఛాందోగ్యమున 

నున్నది. మజియు “క్షీణే పుణ్యే” (గ. 9.21) “జ్యోతిషాం జ్యోతిః 
(A. 18. 17) లేక్క “మాతా స్పర్శాః* (A. 2. 14) అను విచారణయు 

వాక్యములును బృహదారణ్యకము లోనివే యని యుపనిషత్తుల( ఇది 

వినవారికి సహాజముగనే కాన్చించును; కాని గద్యాత్మకములగు నుప 

నిషత్తులను గాక పద్యాత్మకములగు నుపనిషత్తులను గైకొన్న నీ 

సామ్య మింతకంకొను బాగుగనే వ్యక్తృమగును, కారణ మేమన $ ఈ 

పద్యాత్మకమగు నుపనిషత్తులయందున్న కొన్ని శోకము లున్నవి 

యున్న శ్రే భగవద్గీతలో సైతము గాన్సించుచున్న వి. కఠోపనిషత్తులోని 
యాటేడుళ్లో కములు పూర్తి గంగాని లేక, కొంతశబ్దభేదముతో( గాని 

గీతలయందు( జెప్పంబడినవి. గీతలయొక్క రెండవ యధ్యాయమున 

“అశ్చర్యవ త్పశ్యతి” (£..29) అను లోకము కఠోపనిషత్తు నందలి 

రెండవవల్లి లో “ అశ్చర్యో వకా”,...* (కఠ. 2. గ అను శ్లోకముతో 

సమానముగ నున్నది. “న జాయతే [మియతే వా కదాచిత్” అను 

శ్లోకమును (A. 2 20), “య దిచ్చం తో (బ్రహ్మచర్యం చరంతి,, 

(A. 8.11) అను ల్లో కార్థమును గితయందును కఠో పనిషత్తునందును 

నేమియు ఘాళ్చేలేక యొకటిగనే యున్నది (కఠ, 2. 19 మణియు 
218). “ఇం దియాణాం పరాణ్యాహుః (గీ. 8.42) అను గీతలలోని 

శ్లోకము కఠో పనిషత్తునం దున్నదని (కఠ. 8.10) పూర్వమందే చెప్పం 

బడినది. అటులే గీతయందున్న పదునైదవ యధ్యాయములోని 
యశ్వత్ఞవృక్షముయొక్క రూపకము కఠోపనిషత్తునుండియు, “న త 
ద్భాసయతే సూర్యో,...* (గీ, 15.6) అను శ్లోకము కఠోపనిషత్తునుం 

భీ. 11-31 
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డియు శ్వేతాశ్వతరములో నుండియును, గైకొని కొంచెము శబ్దభే? 
మున గీతయందు (వాయ (బడినది. శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు నంద& 
యితరములగు ననేక కల్చనలును, శ్లోకములును, గితలయందున్న £ 

మాయాశబ్దము మొట్టమొదట శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునం దుండెను 
దానిలోనుండి యా శబ్దము గితలలోనికిని, మహా భారతములో నికి, 

గైకొన: బడియుండు నని తొమ్మిదవ (పకరణములో నేను నిరూపిం- 

యున్నాను. 

ఇంతయశకాక గితలలోని యాజవయ ధ్యాయము నందు “శుచై 

దేశే పతిష్టాప్య* (గ, 6.11) అని యోగాభ్యాసమునకు యోగ్యవ 
లని చెప్పబడిన స్థలములను గుజించిన శ్లోకములు “సమే శుబౌ..., 

(శ్వే. 2, 10) అను శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునందలి మం|తము నుం 

యును, “సమం కాయళిరో[గీవం....౫ (గీ, 6,18) అను నీ శ్లోకవ 
“తి రున్నతం స్థాప్య సమం శరీరం (శ్వే.2.6) అను శ్వేతాశ్వతరో 

నిషత్తునందలి మం|తమునం దుండియు. గైకొనయడినట్టు శబ్దసౌవ 

మును బట్టియే స్పష్ట మగును. అటులనే "సర్వతః పాణిపాదం ,. 

అను శ్లోకమును, దానికి ముందున్న శ్లో శోక్షమునందలి సగమును ! 

యందును (18.18) శ్వేతాశ్వతరో పనిషత్తునందును మూర్చేమియు? 

కాన్పించుచున్న వి(శ్వే, 8.16). మజియు “అణో రణీయాంసం”, 3 

“అదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ * అను పదములును గితలలో 

(8-9), శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునందును నొకరీతిగనే యున్నవి (శ్వే 
9, 20). ఇంతియకాక గీతలయందును, నుపనిషత్తులయంద 

గల శబ్దసాద్భశ్యమును జూచితి మేని “ సర్వభూళస్థ మాత్మాన 

(గి. 16.29), “వేదైశ్చ సర్వై రహ మేవ వేద్యః (గీ. 15.15) ఈ 

సి యర్థళ్లోకములు రెండును 'కైవల్యోపనిషత్తునందును (కై. 110; 2 

నున్నవి “యన్నటులే కాన్సించుట నిజమే కాని యీ శబ్దసాద్య 

విషయమై విశేషముగా విచారించుటలో (బయోజనమేమియు శే 
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గితలలోని వేదాంత ముపనిషత్తులలొ ని వేదాంతము ననుసరించియే 

(పతిపాదింపణుడిన దను విషయములో నెవరికిని సందేహము లేదు. 
ఉపనిషత్తుల వివేచనకును, గీతల వివేచనకును నేమైన భేద 
లేదా? యనియు, ఉండె నేని యా భేద మేది? యను విషయమే 

మున్నదా? ముఖ్యముగ విచారింపందగినది; కాన, పక్కతము దానిని 

గూర్చియే విచారింతము. 

ఉపనిషత్తు లనేకము లుండినను వానిలో, గొన్నిటి భాషను 

జూచిన, గొన్ని పాచీనోపనిషత్తులకు సమకాలికములు గావని యను 

మాన పడ(దగినంత నవీనములుగ6 గన్పట్టును. కావున గీతలయం 

దును, నుపనిషత్తులయందును |పతిపాద్యములగు విషయములయుక్ల 
సాదృశ్యమును జూచుచు, [(బహృసూతములయందు (గహింపయథిడిన 

యుపనిషత్తులనే ముఖ్యముగ నీ పకరణమునందు పోలికనిమిత్తమై 

కైకొంటిని. ఈ యుపనిషత్తుల యర్థమును, గీతలయందలి య ధ్యాత్మ 

సంబంధమును జూచితిమేని, నిర్ణుణ పరబహ్వస్వరూ సము రెండింటిలో 

నొక్కటిగ నున్నను, నిర్గుణమునుండి సగుణ మెట్టు వెలువడినదియు- 

జెప్పునప్పు డవిద్యాశబ్బమునకు మారుగ మాయా_అజ్ఞానశబ్దము లే గీత 

లలో వాడ(బడిసవని కన్పట్టును. మాయాశబ్దము శ్వేతాశ్వతరములో 

నున్నది; కాని నామరూపాత్మకమగు నవిద్యకే యిది పర్యాయశబ్ల 

ముగ నున్నది. ఈ విషయము వూర్వమున తొమ్మిదవ పకరణములో 

జెప్పణడినది. మణియు శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తులోని కొన్ని శ్లోకము 

లేమ్యాతము మార్చు లేక యే గీతలలో 6 | బయోగింపంబడినవని పూర్వ 

మందు జెప్పియే యున్నాము. * సర్వం ఖల్విదం [బహ్మ” (భాం, 

9.14.1), లేక, “సర్వమాత్మానం పశ్యతి” (బృ, 4.4.29), లేక, 

“సర్వభూతేషు చాత్మానం” (కశ, 6) అను సిద్ధాంతము (అనగా: 

ఉపనిషత్తులయందు మొత్తముమాంద నున్న యధ్యాత్మజ్ఞానము 

గితలలో సం[గ్రహముగం జెప్పుబడినను, నామరూపాత్మకమగు 
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నవిద్యకు, మాయ యనుపే రుపనిషత్తులలో రూఢమైన పిదప, గీతా 

గంథము పుట్టినదని దీనింబట్టి మొదటనే యనుమానము చేయ 

బడును, 

ఇప్పు డుపనిషత్తులయందును గితలయందు నున్న యుప 

పాదనములో భేద మేమని విచారించితి మేని గితయందు కాపిల 

శాస్తమునకు( (బాముఖ్యము చెప్పబడినట్లు కన్పట్టును. బృహ 

దారణ్యకము, ఛాందోగ్యము నను జ్ఞానపరములగు నుపనిషత్తులలో 

సాంఖ్యష్మకియయొక్క  పేరైనను స్పష్టముగం జెప్పంబడలేదు. 

మటణీయు కఠము మొదలగు నుపనిషత్తులలో నవ్యక్షము, మహత్తు 

మొదలగు సాంఖ్యశాస్త్రమునందలి శబ్దము లున్నను వానికి సాంఖ్య 

ష్మకియానుసారముగ నర్థము చేయక వేదాంతశాస్త్రానుసారముగ 
నర్థము చెప్పవలయునని స్పష్టముగ6 గాన్పించును. మైశ్ర్యుపనిషత్తునం 

దలి యుపపాదనకు నా న్యాయమే |పవర్తించును. సాంఖ్య్యష్మకియ 

నీ తీరున బహిష్కరించుట యను [పయత్నముచేతనే వేదాంతసూూత 

ములయందు పంచీకరణమునకు బదులుగ ఛాందోగ్యోపనిషత్తు 

నా ధారముగ. గైకొని (తివృత్కరణముచేతనే సృష్టియందలి నామ 

రూపాత్మకమగు వైచ్శిత్యమున కుపపత్తి చెప్పండినదని తేలినది 
(వే-సూ, 2.4.20). సాంఖ్యమతమును బూ ర్రిగ వదలి యాధ్యాత్మిక 

శాస్త్రమునందలి క్షరాక్షరవివేచనము చేయుపద్ధతి గీతలలో స్వీకరింప 

బడలేదు. అయినను సాంఖ్య సిద్ధాంత మున్నది యున్నటులే గీత్ర 

లలో (గహింపంబడలేదని యెజుంగవలయును. |తిగుణాత్మకమును, 

నవ్యక్తమును నగు |పకృతినుండి గుణోత్కర్చచే వ్యక్తసృష్టియంతయు 
నెట్టు సృజింపంుడె నను విషయమున, సాంఖ్యసిద్ధాంతానుసారముగ 

పురుషుండు నిర్ణుణుండగుటచే, (దష్టయే యగు ననువారి మతము 

సైతము గీతలలో నొప్పుకొనంబడియే యున్నది; కాని (పకృతి 
పురుషు లిరువురును స్వతం్యతులు కారనియు, ఈ యిరువురు నుపని 
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షత్తులయందుు జెప్పలుడిన యాత్మరూపి యగు పర్మబహ్మము 

యొక్క స్వరూపమే (అనయా; విభూతియే) యనియు, దట్వైతసాంఖ్య 

జ్ఞానముకం'కొ నద్వైతవేదాంతము యొక్క 1పాబల్య మో తీరున 

స్థాపింప(బడి సాంఖ్యులయొక్క క్షరాక్షరవిచారము గీతలయందుం 

జెప్ప(బడినది. , ఉపనిషత్తులలోని [బహ్మాత్మైక్య మను నద్వైతమత 
ముందు (పవేశపెట్టయిడిన ద్వైతులగు సాంఖ్యుల సృష్ట్యుత్పత్తి 

క్రమముయొక్క సంబంధము గీతలయందువలెనే మహాభారతము 
నందలి యితరములగు నాధ్యాత్మికవివేచన( జేయు [పకరణముల 

యందును గలదు. దీనినిబట్టి గీతలును, మహాభారతము నను నీ 

రెండు |గంథములును నొకరిచేతనే చెప్పంబడినవని పూర్వమందు 

జేయంబడిన యనుమానమే బలపజుపంబడెను. 

వ్యక్షోపాసన, లేక్క భ క్తిమార్గ మను గొప్పవిషయమే యుపని 
షత్తులకం కు గీతలలో బాగుగ నుపపాదింప(బడిన రెండవవిషయము, 

కేవల యజ్ఞయాగాదికర్మలు జ్ఞానదృష్టిచే న్యూనములని భగ వద్గీతల 

యందువలె నుపనిషత్తులయందును నొప్పుకొన(బడినవి; కాని వ్యక్తు 

డును, మానవదేహ థారియునగు నీశ్వరునియొక్క యుపాసన (పాళీ 
నములగు నుపనిషత్తులలో స్పష్టముగ( గాన్పింపదు. అవ్యక్షమునుు 

నిర్గుణమునగు పరబ్రహా స్వరూప మనుభవగోచరమగుట బహుకష్టము, 

కావున మనస్సు, ఆకసము, సూర్యుండు, అగ్ని;"యజ్ఞము మొదలగు 

సగుణము లయిన పతీకముల నుపాసింపవలయు నను సిద్ధాంత 

ముపనిషత్తారులకును మాననీయముగనే యున్నది; కాని యుపానన 
విషయములో (బాచీనోపనిషత్తులయందు6 జెప్పయబుడిన ([పతీకముల 

యందు మనుష్య దేహ ధారియగు పరమేశ్వరుని యొక్క స్వరూపము 

(పతీకముగ నెక్కడను లేదు. రుదుండు, శివుడు, విష్ణువు, అచ్యు 

తుండు నారాయణుడు అను నీ|పతీకము లన్నియు. బరమాత్మ 

యొక్కరూపములే యని మ్రైత్యుపనిషత్తునందు. (మై. 7, 7) జెప్పం 



A8B గీతారహస్యము_ పరిశిష్టము 

బడినది, శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునందు “మహేశ్వరుడు? మొదలగు 

శబ్ద్బములున్న వి. “జ్ఞాత్వా దేవం ముచ్యతే సర్వపాశై 8” (శ్వే. 5-18), 

చేక్క “యన్య దేవే పరాభ క్షిః౫ (శ్వే: 6. 28) మొదలగు వచనము 

లును శ్వేతాశ్వతరము లో నున్నవి; కాని యీ వచనములనుబట్టి, 

నారాయణు(డు, విష్ణువు, ముదలగు శబ్దములకు విష్ణువుయొక్క 

మానవదేహరూపమగు నవతారమే యర్థ మని నిశ్చయించుటకు 

సాధ్యము గాదు, కారణ మేమన : రుదు(డు, విష్ణువు నను నిరువురు 

దేవతలును వైదికులే (అనగా: [పొచీనుల్సే. “యజ్ఞో వై విష్ణుః” 

(కై.సం, 1.7.4) అని చెప్పబడినట్లు, (పాచీనములగు యజ్ఞయాగము 

లనే విష్ణురూపముగ నుపాసింపవలయునని వెనుక జెప్ప(బడినదియు 

పూర్వమున( జెప్పంబడిన యుపనిషత్తుల యఖ్మిపాయము కానేరదని 

చెప్పుటకు సాధ్యము కాదు. అయినను మానవ రూపములను ధరిం 

చిన యవతారములయొక్క కల్పనయు నప్పుడే పుట్టియుండునని 

చెప్పిన నదియును బొత్తిగ నసంభవము కాదు. కారణ మేమన : 
శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తునందున్న భ క్లిశబ్ణమును యజ్ఞ రూపము యొక్క 
యుపాసనకు సంబంధింప(జీయుట, చూపుల కంత యుక ముగ 

గాన్సింపదు, మహానారాయణము, నృసింహతాపని, రామతాపని, 

గోపాలతాపని మొదలగు నుపనిషత్తులయందున్న వచనములు శ్వేతా 

శ్వతరోపనిషత్తులోని వచనములకంకె నధికస్పష్టముగ నుండుటచేత 

నా విషయమై యిట్టి శంక చేయుటకే యవకాశము లేదనుమాట 

నిజమే; కొని యీ యుపనిషత్తులయొక్క కాలమును నిశ్చయించి 

వక్కాణించుటకు సాధనములు లేమిచే వైదికధర్శమునందు మానవ 

రూపథారియగు విష్ణువుయొక్క భక్షి యెప్పు డుత్పన్నమైన దన్కుపశ్న 
కుపనిషత్తులనుండి సరియగు సమాధానము లభ్యపడదు. అయినను 

వైదికభ కిమార్గము మిక్కిలి (పాచీనముగ నున్నదని యితరపద్ధతులచే 
బాగుగనే సిద్దమగును. “భక్రిః”_ అన(గనే యెవరి విషయమై భక్తి 
యుండునదియు ముందు సూతమును జెప్పి (సా, 48.885), “మాసు 
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దేవార్డునాఖ్యాం వున్ * (పా, ఉలి. 88). అను సూతముచే వాసు 
దేవునియందు భ క్రిగలవారు * వాసుదేవకు ' లనియు నర్జునునియందు 

భ క్రిగలవారు “అర్జునకు' లనియు పాణిని సూతములను జెప్పెను. 

పతంజల మహాభాష్యమున నీ సూతమునకు వ్యాఖ్యానమునుజేయుచు 

వాసుదేవశబ్ద మా సూతమునందు క్షతియునియొక్క గాని భగ 

వంతునియొక్క గాని పే రైయున్నదని చెప్పినారు, వీనిలో పతంజలి 

భాష్యముయొక్క కాలము కైింస్తవశకముకం కొ పూర్వమున సుమారు 

రెండు వందల యేబది సంవత్సరము లయి యుండునని భాండారుక 

రుచే నిరూపింప(బడినందున, పాణినియొక్క కాలము దీనికంకు 

సైతము చాలప్రాచీనముగ నుండవలయు నను విషయములో వాద 

మేమియులేదు. ఇంతియే కాక టెద ద్ధ ధర్మగంథములయందును భక్తి 

_వాయ(బడీ యున్నది. బౌద్ధ ధర్మ|గంథముల మహాయాన పంథలో 

భ క్రియొక్ష తత్త్వమెక్టువగ హ్యపించియుండుటకు శ్రీకృష్ణునియొ క్ల 

భాగవ తధర్మముే కారణములై యుండునని వెనుక సవిస్తరముగ 

నిరూపించియున్నాను. కావున నెంత తక్కువగ లెక్కు చూచినను 

బుద్ధునికం'కె పూర్వ మందె (అనలా: క్రై 'క్రెస్తవ శకముకంతె పూర్వము 

సుమాలు అ రెంటికం'కొ నెక్టువయగు “శేకాబ్దముల [కిందటన్సె మన 

దేశమందు భ క్రిమార్లము పూర్ణముగ స్థాపింపణడినదని నిర్వివాద 

ముగ సిద్ధ మగుచున్న ది, నారదపంచరా[తము గాని, శాండిల్యుని 

యొక్క గాని నారదునియొక్క భక్తిసూతములు గాని, వీనిచే 

తర్వాత పుట్టిన భక్తి మార్లముయొక్క గాని లేక, భాగవతధర్మముల 

యుక్క గాని పొచీనత్వమునకు నేమియు భంగము రాదు, ప్రాచీనో 

పనిషత్తులలో (6 జెప్పయిడిన సగుణోపాసన నుండియే మనలో భక్తి 

మార్గము (కమ్మకమముగ బయలు వెడరినది. పొతంజలయోగము 

నందు చిత్త స్థైర్యమును సంపాదించుకొనుట కేదియో యొక వ్యక్త 

మును, (ప్రత్యక్షము నగు వస్తువును కన్నులయెదుట నుంచికొనవల 
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యును గాన, దానిని బట్టి భ క్రి మార్గమునకు రెండుబలములు గలిగిన 

వనియు, భక్తిమార్గ మే యితరదేశములనుండియు హిందూదేశమునకు 
రాలే దనియు, నట్టు రా నక్కర లేదనియు గీతారహస్యములోనుండు 
వివేచనవలన స్పష్టముగ( 'దెలియును. హిందూదేశమున నిటులు 

వెలువడిన భక్తి మార్గమును, మజియు విశేషముగ వాసుదేవభ క్లిని, 

ఉపనిషత్తుల యందున్న వేదాంతదృష్టితో సమర్గించుట యనునది 

గీతలలో నుండు |పతిపాదనలో నొక విశేషభాగముగ నున్నది. 

. కొని కర్మ యోగముతో భ క్రికిని [బహ్మజ్ఞా నమునకును సంబం 

ధము గలుగ జేయుట యనున దింతకంకును నధిక మాహాత్మ్యము 

గలవిషయము. చాతుర్వర్ణ్యకర్మలు గాని, లేక, యజ్ఞయాగాది 

కర్మలు గాని యుపనిషత్తులయం ద|పధానము లని చెప్పంబడినను 

చిత్తశుద్ధ్యర్లమై వానిని జేయవలయును. చిత్త శుద్ధి గలిగినపిదప 

వానిని వదలి పెట్టుట మంచిది కాదని కొన్ని యుపనిషత్తులలోనే 

చెప్పణడినది,. అయినను గొప్పగొప్ప యుపనిషత్తులయొక్క యభి 

(పాయము సామాన్యముగ కర్మసన్నా్యాసమునే బోధించునని చెప్ప 

వలయును. “కుర్వన్నే వేహ కర్మాణి” యని యీశావాస్యోపనిషత్తు 

నం దున్నట్టు, మజికొన్ని యుపనిషత్తులలో సైత మామరణాంతము 
కర్మ చేయుచునే యుండవలయునని విధింప(బడినది; కాని యభ్యా 

తృజ్ఞానమునకును, సాంసారిక కర్మలకును గల విరోధమును పరి 

హరించి చిరకాలమునుండి యాచరింపంబడు కర్మయోగము గీతల 
యందు సమర్థింపయుడినట్టు, ఏయుపనిషత్తునందును బాగుగ సమర్థిం 

పడ లేదు. వేయేల?. ఈ విషయమున నుపనిషత్కారులయొక్క 

సిద్ధాంతముకంశె గీతయొక్క సిద్ధాంతము వేజుగనే యున్నదని 
చెప్పవచ్చును. గీతారహస్యపు పదునొకండవ [పకరణమున సీ విష 

యము సవిస్తరముగ విచారింప(బడినది గాన నిక్కడ దానివిషయమై 

యెక్కువగ [వాయ నవసరము లేదు, 
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గీతయందలి యాజవ యధ్యాయమునందు. జెప్పంబడిన 
యోగసాధనముల యొక నిర్దేశము పాతంజల యోగసూ తము 

లందు సవిస్తరముగను, మార్గ పదర్శకముగను వివేచింపంబడుటచే, 

నీ సూత్రము లా విషయమునకు |బమాణగంథ మని యెన్ను 

చున్నారు, ఈ సూతములు నాలు గధ్యాయము లై యున్నవి. వీనిలో 

|పథమా ధ్యాయ|పారంభముననే “యోగ శ్చిత్తవృ త్తినిరోధః”* అని 

యోగశబ్లార్థమును వివరించి “అభ్యాస వైరాగ్యాభ్యాం త న్నిరోధః” 

_ ఈ నిరోధ మభ్యాస వైరాగ్యములచే సాధ్య మగును అని చెప్పిన 

పిదప యను నియ మాసన [పాణాయామాదులగు యోగసాధనము 

లను జెప్పుచు మూ(డవ నాల్లవ యధ్యాయములలో “అసం పజ్ఞాత' 

(అనయా: నిర్వికల్పక సమాధిచే అణిమాదులైన యలౌకికములగు 

సీద్ధులును సామర్థ్యములు నెట్లు లభించునదియు, నీ సమాధిచే చివరకు 

(బ్రహ్మనిర్వాణరూపమైన మోక్ష మెట్లు సంభవించునదియు నిరూపింపు 

బడినది. భగవద్దీతలయందును మొదట చిత్తనిరోధము చేయుట 

యొక్క యావశ్యకతయు (గీ. 6. 20), పిదప నభ్యాసము, వైరా 

గ్యము నను నీ రెండు సాధనములచేతను చిత్తము నిరోధింపవలయు 

ననియు (A. 6. శిర), చెప్పి తుదకు నిర్వికల్పసమాధి నెటు లభ్య 

నింపవలసి నదియు, దానియం దెట్టి సుఖ మున్నదియు చెప్పబడి 

నది; కాని యంతమాతముచే పాతంజల యోగమార్లము భగవద్గీత 

లకు సమ్మత మగునని కాని పొతంజలసూతములు భగవద్దీతకం కొ 

పూర్వముననే యున్నవని కాని చెప్పుటకు సాధ్యముకాదు. పాతంజల 

సూ తములయందు. జెప్పయిడినట్లు సమాధి సిద్ధించుట క్రై ముక్కు 

మూనీకొని యాయువు నంతను వ్యయము చేయవలయునని భగవం 

తు( డెక్కడను చెప్పలేదు. కర్మయోగ సిద్ధ్యర్థ మావశ్యక మగు బుద్ధి 

'యొక్కసమత్వమును బొందుటకు సాధనమని గితలలో చిత్తవృత్తి 

నిరోధమును, సమాధియు( జెప్ప(బడినవి. కావున నీ విషయములో 
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పాతంజల సూూతములకంకై శ్వేతాశ్వతర, కఠోపనిషత్తులతోడనే గీతల 

'కెక్కువ సామ్య మున్నదని చెప్పవలయును, ఛ్యానబిందు, ఛురికా, 

యోగతత్వము లను నీ యుపనిషత్తులు యోగముయొక్క స్వరూప 

మునే చెప్పుచున్నవి; కాని వానియందు యోగ మనునదే ముఖ్య. 

విషయ మగుటచే యోగమందలి మాహాత్మ్య మెక్కువ యని 
యంతటను స్తుతి చేయబడెను. కావున కర్మయోగమే |శేష్టమని 
చెప్పునట్టి గీతలతో నీ యేక పక్షీయములగు నుపనిషత్తుల కన్ని టికిని 
సంబంధము కలుగ(జేయుట యుక్తము కాదు. మజియు నది సిద్ధ 

మును కానేరదు. థామ్సన్ దొరచే నింగ్లీషు భాషలోనికి తర్జుమా 

చేయండిన గీతా గ్యంథమునందలి యుపోద్దాతములో గీతలయం 

దున్న కర్మయోగము పాతంజల 'యోగమునకే యొక రూపాంతర 

మని |వాయంబడినది; కాని యీ విషయ మే మాతము సంభవించు 

టకు వీలులేదు. గితలయందున్న యోగశబ్దముయొక్క సత్యమగు 

నర్థము తెలియక పోవుటచే నాత డిట్టు (భమ పడెనని మేము చెప్పు 

చున్నాము, కారణ మే మన: గీతలయందలి కర్మయోగము (పవృ త్తి 
పరము గను, పొతంజలయోగము దానికి కేవలము విరుద్ధము గను 

(అనంగాః నివృత్తిపరముగను) నున్నది. ఈ రెంటిలో నొక దానినుండి 

మణియొకటి పుట్టుటకు వీలులేదు. అటులే గీతలయందును చెప్ప 

బడినది, వేయేల? యోగశబ్దమునకు “కర్మయోగి మని 1పాచీ 

నార్థము గాన పాతంజల సూ[తములలో నా శబ్దమున కే “ చిత్తనిరోధ 

రూపమగు యోగి మర్గమని విశేషముగ( జెప్పవలసి వచ్చె ననియు! 
జెప్పవచ్చును. ఇది యెటులై న నుండుగాక ! పూర్వకాలమందు 

జనకాదులచే నాచరింపలుడిన నిష్టామ కర్మాచరణ మార్గ్లముతో గీతల 

లోని యోగము (అనయా; కర్మ మార్గము సమానముగ నున్నది. 

నునువు, ఇక్ష్వాకువు[మొదలగువారి పరంపరనుండి యది [పవర్తించి, 

యింతవరకును [పచారములో నున్న భాగవతథర్మముల నుండి 
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(గహీంపంబడినది గాని పొతంజల యోగమును బట్టి నిర్మింపబడినది 
కాదు; అను విషయము నిర్వివాదముగనే యున్నది. 

గీతయు నుపనిషత్తులు నను రెండింటికిని సాదృశ్య వైషమ్యము 
లే విషయములో నున్నదియు దీనిం బట్టి తెలియును. ఈ విషయము 
లలో ననేకములు గీతారహస్యములో నక్టడక్షడ విచారింప(బడినవి. 
కావున నిచ్చో తుదను గితలలోని బ్రహ్మజ్ఞాన ముపనిషత్తుయొక్క 
యాభారముచేతనే చెప్పంబడిన దైనను నది నుపనిషత్తునం దున్న 

యా ధ్యాత్మికజ్జానమునే యనువదింపక్క యా యాధ్యాత్మికజ్ఞానము 

మీదనే వాసుదేవభక్తి యొక్కయు, సాంఖ్యశాస్త్రమునం. జెప్ప 

బడిన సృష్ట్యుత్పత్తి (కమము యొక్కయు(అనలా ; క్షరాక్షర జ్ఞానము 

యొక్కయు భారమును ,వైచుటచే సామాన్యజను లాచరించుటకు 

సులభమును, నుభయ లోకములయందును |శేయ స్త్ర రమునై న వైదిక 
కర్మయోగధర్మమే, గీతలలో ముఖ్యముగ. [బతిపాదింపంబడినవని 

సం క్షేపముగం జెప్పుచున్నా (డను. ఉపనిషత్తులకంకు గీతలయందున్న 
యాధిక్య మిదియే. కావున (బహ్మజ్ఞానమునం దక్క మిగిలిన యితర 

విషయములలో సన్నా్యాస పరములగు నుపనిషత్తులతో నేకవాక్యతను 

సంపాదించుట కొజకు గితలను సాయ్యపదాయికదృష్టితో తికమక. 

జేయుట యుక్తము కాదు. రెం డింటియందు నున్న యాధ్యాత్మిక 

జ్ఞాన మొక్కటియే యను మాట సత్యమే, అయినను అధ్యాత్మజ్ఞాన 

రూపమగు శిర స్పొకటి యైనను సాంఖ్య కర్మమార్గము లను నీ రెండు 

వైదిక ధర్మము లును సమానబలము గలిగిన రెండు బాహువులు గాన 

నీశావాస్యోపనిషత్తు నందువలె జ్ఞానసహిత కర్మయే గీతలయందు 
స్పష్టముగః జెప్ప(బడిన దని గి తారహస్యముయొక్క పదునొకండవ 
(పకరణమున స్పష్టముగనే నిరూపించినాండను, 

రాలే 
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జ్ణాన (పధానములును, భక్తి పధానములును యోగ[పధాన 

ములున నయిన యుపనిషత్తులు, భగవద్దీతలు నను నీ రెండింటికిని 

సాదృశ్య మెంత కలదు, వెషమ్య మెంత కలదని యిట్లు విచారించిన 

పిదప ([బహ్మనూత్రములతో గీతలను నిజముగ పోల్చిచూడవలసినంత 

యవనరము లేదు. కారణమేమన: ఆ యా యుపనిషత్తులలో నా 
యా బుషీశ్వరులచే వేర్వేజు విధమున జెప్పంబడిన య ధ్యాత్మసిద్ధాం 

తముయొక్క పద్ధతినే వివేచన, జేయుట"కై బాదరాయణులు [బహ 

సూత్రములు చెప్పుటకు. (బవర్తించిరి గాన్న నా (బవ్మాన్మూతముల 

యం దుపనిషత్తులలో నున్న దానికంకై వేజగు విచారమును జేయు 

టకు వీలులేదు. అయినను భగవద్గీతయొక్క పదమూడవ య ధ్యా 

యములో కేతక్షేతజ్జ విచారమున నారంభమునందే_ 

బుషిభి రృహుధా గీతం ఛందోఖి ర్వివిధైః పృథక్, 

(బబ్రహ్మనసూ(తపవై శైవ 'హేతుముద్భి ర్వినిశ్చితై 8. 

'క్షేత క్షేతజ్ఞులు “అనేక |పకారములును వివిధములు నగు 

ఛందన్సుల చేతను, “(అనేకులగు) బుషులదేతను, వేర్వేజగు హేతు 

యుక్తములును, పూర్ణముగ నిశ్చయాత్మకములును నగు బ్రహ్మస్యూత 
పదములచేతను” వివేచన చేయ బడిరి (A. 18. క్రీ అని (బహ్మన్మూత 

ములును స్పష్టముగ జెప్పణుడినవి. మజియు నీ |బహ్మన్యూతములును 

(పస్తుతమందున్న 'వేదాంతసూ తములును వేటు కావని యందుమేని 

(పస్తుతమందున్న వేదాంతసూ| తముల యనంతరము గీత పుట్టినదని 

చెప్పవలసివచ్చును, కావున నీ బ్రహసూ[తము లేవియవని, గీతాకాల 
దృష్టితోం దప్పక విచారింపవలసి వచ్చును. * కారణ మేమన :|వస్తుత 

1896.సంవత్సరమున, ఈ విషయమున |పొ, తుకొరామ రామచంద్ర అం 

మళనేలకర్ బి, ఏ. గారిచే నొక [గ్రంథము |పకటింపంబడినది, 
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మందున్న వేదాంతసూ[తములు గాక బహ్మసూ[తము లను పేరు గల 

మతటీయొక |గంథ మిప్పుడు లభ్యపడదు. అట్టి (గ్రంథ మొక్కటి 

యున్నటులే చెప్పబడలేదు. మజియు పస్తుతమున నుండు (బ్రహ్మ 

సూతములకు( బిదప గీతలు వుట్టినవని చెప్పుటయు బాగుగనుండదు. 

కారణ మేమన ; గీత లీ బహ్మసూతముల కంతు పాొచీనము లని పరం 
పరాగతముగ6 దెలియుచున్నది. ఈ యభ్మిపాయమును మనస్సున 
నునిచికొనియే శాంకరభాష్యమునందు “బహ్మస్మూతపదైఃి అను 

దానికి “ శుతుఖయందు( లేక యుపనిషత్తులయందు. గాని యున్న - 

(బహ్మ [పతిపొదకములగు వాక్యములు” అని యర్థము [వాసిరి. 

శాంకరభాష్యమునకు వ్యాఖ్యానము చేసిన యానందగిరియు, రామా 

నుజాచార్యులును, మధ్వాచార్యులు మొదలగు నితర భాష్యకారులును, 

“బ్రహసూ[ త పదై క్రైవొ అను పదముచే “అభాతో (బిహ్మజిజ్ఞాసా” 

మొదలగు బాదరాయణుయొక్కొ (బహ్మస్మూతములే యిక్కడ నుద్ది 

ష్టములని శాంకర భాష్యమునకు విరుద్ధముగ నర్థము చెప్పుచున్నారు. 

శ్రీధరస్వామి యీ రెండర్థములను జెప్పవచ్చునని నుడివెను. ఇప్పు డీ 
శ్లోకమునకు సత్యమగు నర్ధ మేదియో, న్వయముగ మనము నిశ్చ 

యించి కొనవలయును. క్షేతక్షేతజ్ఞవిచారము “బుషులచే అనేక 

విధముల వేర్వేజుగ” (పృథక్) చెప్పబడియున్నది. అది గాక(చైవు 

“హేతుయుక్ర ములును వినిశ్చయాత్మకములు నగు (బహ్మనూ(తపద 

ములచే సైత” మో యర్ధమే చెప్పబడినది. ఈ [పకారముగ “చైవ” 

(మజియ్యుఅను పదముచే నీ శ్లోకమున 'క్షేత క్షేతజ్ఞ విచారము చేయ; 

బడిన రెండు భిన్న భిన్న స్థలము లుల్లేఖింపంబడిన వని యర్థమగు 

చున్న ది.ఈ రెండుస్థలములును వేటుగనుండుటయేకాక వీనిలో మొదటి 

(అనగా: బుషులచే చేయయడిన్సవర్ణన “వివిధ చృందన్సులచే వేర్వే 

జైనది, అనంగాః చిన్నచిన్నవియు ననేక విధములును” అగుటచేతనే, 

“ఒఖుషిభికి అను తృతీయా బహువచనాంతపదముచేత నవి అనేక 
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బుషులచే, జేయ.బడిన వనియు, (బహ్మనూ్మూతముల యందున్న 

రెండవవర్ణన “హేతుయుక మును, నిశ్చయాత్మకము” నైన దనియు, 

ఈ రెండు వర్ణనలలోను విశేషభేద మీ శ్లోకమునందే స్పష్టీకరింప(బడి 

నది, ఈ ' హేతుమ'”చృబ్దము మహాభారతమున ననేక స్థలములయం 

దుండుటచే “నైయ్యాయికరీతిగ కార్యకారణభావము నేర్చజచి చేయ, 

బడిన [పళిపాదన* నుని యా శబ్దమున కర్ మగును. జనకు నెదుట 

సులభచేం జేయంబడిన సంభాషణమును గాని, శిష్టతకు (గౌరవము 

నై ) కౌరవసభకు. బోయినప్పుడు శ్రీకృష్ణమూర్తి చేల జేయంబడిన 
సంభాషణమును గాని యుదాహరణము గ గైకొందము. మొదటి 

సంభాషణ * హేతుముంతమును నర్థనంతమును” (శాం. 220. 191), 
రెండవది “న హేతుకమునుూ(ఉద్యో. 181.2) అని మహాభారతములోనే 

చెప్పబడినది. దీనిని బట్టి, సాధకబాధకము లగు పమాణములను 
చూపించి, తుదకు నిస్సందేహముగ ననుమానము చేయ(బడిన (పతి 

పాదనశే “హేతుమద్ది ర్వినిశ్చితై ః” అను విశేషణమును సంబంధిం 

చును. ఒకచో నొకటియు, మజియొకచో నింకొకటియు నీ యుపని 
షత్తులయందు సంకీర్ణ ముగ |బతిపాదించుట కీ శబ్దములు పనికిరావని 
సిద్ధమగును. కావున నొకవై వున *బుషిభిః బహుధా వివిధైః పృథక్” 
అను పదములకును, “వే అొక వైపున 'హేతుమద్శి ర్వినిశ్చితై 8 అను 
పదములయొక్క విరోధాత్మకమగు స్వారస్యము దృఢపజుప వలని 
నచో, గీతలయందున్న పూర్వోక్త శ్లోకములో, “బుషులచే వివిధ 
చృందస్సులయందును చేయయడినదియు, ననేక విధములై నదియు, 
వే ర్వేజై నదియు” నగు విచారమే (అనంగా: అ యుపనిషత్తులయం 
దున్నసంకీర్ణములును వేర్వేతైన వాక్యములునుు మటియు “హేతు 
యుక్తములును నిశ్చి తాత్మకములు నగు (బహస్మూతపదములు* అను 
శబ్దములచే సాధకబాధక | పమాణముల నిరూపించి తుదకు నిస్సందే 
హమగు సిద్ధాంతముగ నిశ్చయింపంబడిన (బహ్మనూూత గంథమునం 
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దున్న వి వేచనమే) యభిపేతమై యున్నదని చెప్పక తీరదు. రెండ 
వదియు నిటులే యని యెజుంగవలయును. అది యెటు లనంగా: 
ఉపనిషత్తులయందున్న విచార మనేకులగు బుషీశ్వరుల కనేక విధ 
ములుగ బొడకట్టిసటు లే (అనంగా : విస్థలితమగు తీరుననేే చెప్పం 
బడియున్నది గాన, దానెని విచారించి యేకవాక్యతం జేసిన, గాని 

యుపనిషత్తుల భావార్థము జబాగుగల దెలియ నేరదని మనంబున నిడి 

కొనవలయును, కావున నుపనిషత్తులను వలెనే వాని కార్యకారణ 

భావములను నిరూపించి యేకవాక్యతను బోధంచు వేదాంతసూత 

ములను సైతము వివేచింప వలసి వచ్చును. 

గీతలయందున్న శ్లోకమున కీ తీరున నర్భ మొనర్చితి మేని 
యుపనిషత్తులును (బహృన్మూతములును గిఠకంటో పూర్వముననే రచి 

యింపలయిడి యుండవలయునని స్పష్ట మగుచున్నది, వీనిలో నతిముఖ్య 

ములగు నుపనిషత్తుల విషయమై వాదమేమియు లేదు. కారణ మేమి 

యన; ఈ 'యుపనిషత్తులయందుండు శ్లోకములే పదముల మార్చు 

సైత మే మ్యూతము లేక గితలయందుండునట్లు కాన్సించుచున్న వి; 
కొని బహస్మూతముల విషయమై సంశయించుట కవకాశముకలదు. 

కారణ మేమన: బ్రవ్మాసూతము లయందు ‘ భగవద్దిత ' యను శబ్దము 

(పత్యక్షముగ శీల పోయినను, కొన్ని సూూతములయందు స్మృతి 

శబ్దముచే భగవర్గీతయే నిర్దేశింపబడిన దని భాష్యకారు లొప్పుకొను 

చున్నారు, బివాసూ తములలో జాంకరభా ష్యూనుసారముగ “స్మృతి” 

శబ్బ్దముచేత గీతయే చెప్పబడినది. వానిలో నీ (కింద చెప్పబడినవి 
ముఖ్యము శై నవి. 

(బబహ్మసూ(_తములు గీతలు 

అధ్యాయము, పొదము, సూత్రము అధ్యాయము, శ్లోకము 

1.2.8 స్మ్మృశే శ్చ 18.61 “ఈళ్వఠః సర్వభూళానాం” మొ. , 

శోక ములు, 
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(బ్రహ్మసూత్రములు గీతలు 

అధ్యాయమ్ము పాదము, సూత్రము అధ్యాయము, శ్లోకము 

1.8.28 అపి చ నస్మర్యతే 16.6 “న తద్భానయశే సూర్యః” మొ. 

2.1.86 ఉపవద్యతే చా 165.8 “నరూన మస్యేహ తథోపలభ్య తే” 

పఫ్యువలభ్య తే చం ము, 

2.8.46 అపి చ స్మర్యశే. 15,7 ““'మమైవాంశో జీపలోకే జీవ 
భూతః....” మొ, 

82,17 దర్శయతి చాథో అపి 18,12 “దేయం య త్త [తృవత్యామి,...” 
a అలాట్ 

న్మర్యతే. మొ, 

8.8.81 అనియమః సర్వాసా 8.26 “జక కృషే గతీ హ్యేతే,,,,””"మొ 
య wm 

మవిరోధః శబ్లానుమానాభ్యాం. 
యు 

4.1.10 స్మరంతి చ, 6.11 “ళుచౌ దేశే...” మొ. 

42,21 యోగినః (ప్రతి చ స్మర్యతే.8.28 “య్యత కాలే త్వనానృత్తి మాన 
తిం చైవ యోగినః,,..” మొ. 

పూర్వోక్రములగు నెనిమిది స్థలములలో గొన్నిటియందు 

సందిగ్గముగ( గన్బట్టినను మా మతమున నాలవదియు ((బనూ.ఓతిం 

ట్) నెనిమిదవదియు గ్రబనూ. 4. 2. 21) నగు స్థలములయందు 

నిస్సందేహముగనే యున్నది, మజియు నీ విషయమున శంకరాచా 
ర్యులు, రామానుజాచార్యులు, మధ్వాచార్యులు, వల్ల భాచార్యులు నను 

నలువురు భాష్యకర్తల మతమును నొక్క విధముననే యున్నదని తెలి 
సికొనవలయును. జీవాత్మ పరమాత్మల సంబంధ మేమి యని విచా 
రించుచు, సృష్టియందున్న యితర పదార్థములవలె జీవాత్మ పర 
మాత్తల సంబంధమేమి యని విచారించుచు, “నృష్టియందున్న యితర 

పదార్థముల వలె జీవాత్మ పరమాత్మవల్ల పుట్టలేదని “నాత్మాఒ్మ్యశుతే 
ర్నిత్యత్వా చ్చ తాభ్యః”” (ది సూ, క్రి. 1) అను స్కూత్రముచే నిర్ణ 

యించి జీవాత్మ పరమాత్మయొక్క 'అంశ' మని “అంశో నాసా 
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వ్యపదేశాత్ ,...”* (|బనూ, 8.48) అను సూతమునందు జెప్పి, 
పిదప “మం్యతవర్లాచ్చ" (2 శీ. 44) అని |శుతి నాధారముగా+ జేసీ 

కొనును “అపి చ స్మర్యతే” (2.8.19) “అనగా: స్మృతియు నటులే 

యున్నది” యను స్మూతములు చెప్పబడినవి, ఈ స్మృతి “మమై 

వాంశో జీవలో'కే జీవభూత స్సనాతనః” (గి, 15.7) అను గీతలయం 
దున్న వచన నుని యందటు భాష్యకారులును చెప్పుచున్నారు? కాని 

వీని యన్నిటికం'కు కడపట చెప్పిన యుదాహరణము మిక్కిలి నిన్నం 
చేహముగ నున్నది. దేవయాన, పితృయాణము లను రెండింటియం 

దును సాటుమానసనము లుత్త రాయణమును, నాజఖుమాసములు దక్షిణా 

యన మని చెప్పుదురు. ఆ రెండు శబ్దముల కర్గము కాలపరము గా 

జేయక, బాదరాయణులవా రీ శబ్దమునకు నా యా కాలాభిమానిను 

లగు దేవతలే యర్థమని యెన్నుచున్నారని (వేనూ, 48.ఉ)సూర్వమున 

పదియవ |పకరణముననే చెప్పబడినది. దక్షిణాయనోత్తరాయణ 

శబ్రములకు కాల మను నర మెప్పుడును చెప్పంగూడదా యను నం 

దేహము గలిగి “యోగినః |ప్రతిచ స్మర్యతే” (|బ. నూ. శ 2.21), 
అనంగా; ఈ కాలము “స్మృతియందు యోగులకు విహితముగ 

నున్నది అని యీ స్మూతము చెప్పబడినది, మజియు “యత 

కాలే త్వనావృత్తి మావృత్తిం చైవ యోగినః (గీ 8.28) అను గీతా 

వచనములో నీ కాలము యోగులకు విహితమని స్పష్టముగం జెప్ప 

బడినది. దీనింబట్టి భాష్యకారులు చెప్పిన రెండు స్థలములయందై 

నను బహ్మస్మూతములలో నున్న శబ్దములచే భగవద్దీతయే వివక్తిత 
మని చెప్పవలసి వచ్చును, 

కాని భగవద్గీతయందు |బహ్మనూూతములు న్పష్టముగ నుళ్లే 
ఖింపంబడినవనియు , [బహ్మసూ తములయం దున్న సృృతిశబ్దముచే 

భగవద్గీతయే నిర్దేశింప(బడినదనియు, చెప్పునెడల రెండింటికిని కాల 

మును బట్టి విరోధము గలుగును, కారణ మేమన భగవద్గితలయందు 

భ,గీ, (1-32 
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(బవ్మాస్మూతములు స్పష్టముగ నుళ్రేఖింప6 బడియుండుటచే _బహ్మ 
స్యూతములు గీతకం కే పూర్వమే పుట్టినవని సిద్ధ మగుచున్నది. బ్రహ్మ 
స్మూతముల యందున్న “స్మృతి” శబ్దముచే గీతయే యుద్దేశింపయబడె 
నందు మేని గీత, (బహ్మస్మూతములకంకు పూర్వము రచియింప( 

బడినదని నిశ్చయ మగును, ఒకసారి |బహ్మసూతములు గీతకంటొ 
పూర్వము లని యందుమేని మరల నా స్మూతములు గీతల యనంత 
రము పుట్టిన వనుటకు వీలు లేదు. కావున నీ పతిబంధమును తప్పిం 
చుకొనుటకు గీతలయందున్న “|బహ్మసూత పదైః” అను శబ్దముచే 
శాంకరభాష్యమునందున్న యర్థమునే గపొంతు మేని “హేతుమద్ది 

ర్వినిశ్చితైః” మొదలగు పదములయొక్క స్వారస్య మేమియు నుం 

డదు. మజియు |బహ్మసూత్రములయందున్న “స్మృతి శబ్దముచే 

గీత గాక మలి యేదైనను స్మృతి వివక్షిత మందు మేని | క్రమముగ 
భాష్యకారులంద6ును బొరపడినారని చెప్పవలసివచ్చును. వారు పొర 

పడినారని చెప్పినను స్మృతిశబ్దముచేతనే గ్రంథము వివక్షిత మని 

యనుటకును వీలులేదు, అటులైన నీ సందేహనివారణ మెటులగును? 

మా మతమున నీ సందేహము నివృత్తి యగుటకు మార్గ మొకటియే 
యున్నది. (బహ్మస్ఫ్మూతము లను రచించినవారే మూలభారతమును 

గీతలనుకూడ ప్రకృతమున్నరీతిగ రచియించినా రందుమేని యేమియు 
విరోధ ముండనేరదు. బ్రహసూ తము లను వ్యానసూతములని చెప్పుట 

పరిపాటియై యున్నది. “శేషత్వాత్ పురుషార్థవాదో ప్యన్యే ప్వితి జైమి 

ని (వేనూ, 8.4.2) అను సూతముయొక్క. శాంకరభాష్యమునకు 

టీకచేయుచు, జైమిని వేదాంతసూ తకారులగు వ్యాసులకు శిష్యుండని 

యానందగిరి చెప్పెను. మటియు నారంభమునందు చేసిన మంగళా 

చరణములో సైతము “శ్రీమద్వ్యాస పయోనిధి ర్నిధి రసౌ* అని 

(బహ్మస్యూతములను వర్ణించెను. మహాభారతకారులగు వ్యాసులకు, 

పెలుండు, శుకుండు, సుమంతుండు, జైమిని, వైశంపాయనుండు నని 

యైదుగురు శిష్యులు కలరు, వారికి వ్యాసులవారు మహాభారతమును 
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పొఠముం జెప్పిరి యను కథను పస్తుతమందున్న మహాభారతము 

యొక్క యాధారముచేతను నేను వెనుక (వాసియున్నాను. ఈ 

రెండు విషయములను మనస్సున నునిచికొని విచారించితిమేని మూల 

భారతమునకును తదంతర్గతగితలకును |పకృతమునం దున్న న్వరూ 
పమును (వాయుటయు, [బహ్మసూతములను రచించుటయు నను 

కార్యముల నొక బాదరాయణు లగు వ్యాసులే చేసియుందురని 

యూహింపవచ్చును. ఇటు లనుటచే బాదరాయణులవారు (పకృత 

మందున్న మహాభారతమును రచించినారని నా యభి|పాయము 

కాదు. మహాభారత గంథ మతి విస్తీర్ణ మగుటచే బాదరాయణుల 

యొక్క సమయము నను దానిలో నున్న కొన్ని భాగములు లుప్త 
ములు గాని విస్థలితములు గాని యైయుండవచ్చును. కావున నా కొల 

మందు లభించిన మహాభారతముయొక్క భాగములను శోధించి 

యెక్క డెక్కడ [గంథము సందేహముగ నుండునట్లు గాని, లీక, 

యపరిశుద్ధ మని కాన్సి లేక, యపూర్ణమని కాని “కాన్చించినదో; 

యక్కడక్కిడ నెల్ల దాని శుద్ధముగ6 సని పూర్ణముగం గాని చేసి, 

యను కమణికలు మొదలైన వన్నీయు గూర్చి బాదరాయణాచార్యుల 

వా రీ [గ్రంథమును పున రుజ్జీవితముగ( జేసినారని కాని లేక, దానిని 

(పకృతస్వరూపముతో వ్రానినారని కాని మా యభీ|పాయము. మహో 

రాష్ట్ర వాజ్బయములో సై సైతము జ్ఞానేశ్వరి యేకనాథునిజే నిటుల 

శుద్ధము చేయ (బడినదని (పసిద్ధికలదు. సం స్ర్రతమందున్న వ్యాకరణ 

భాష్యము సై "సిత మొకానొకప్పుడు లుప్త మగుటచే చంద్రశేఖరా చార్యుల 

వారు మరల దానిని సంస్థ రించుటకు, నేక, యుద్ధరించుటకు (పయ 

త్నించినటులు కథ కలదు, మహాభారతమునందలి యితర పకరణము 

లలో గీతలయందున్న శ్లో శోకములేల యున్న వను [పశ్నకు నే(జెప్పిన 

సమాధానము నిప్పుడు “సోపపత్తి కముగ నుండును. మణియు గీతల 

యందు _బహస్మూతములను స్పష్టముగ నుదాహరించుటయు, (బహ 

స్య్మూతములయందు గితలను స్మృతిశబ్దముచే నుద్దేశించుటయు నెట్టు 
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నంభవించినదను (పశ్నకును సమాధానము స్పష్టమగును. (పన్తుతము౦ 
దున్న గీతల కాధారభూత మగు గీత, బాదరాయణుల వారికంకును 

పూర్వమం దుండుటచే దానిని |బహ్మస్యూతము లయందు స్మృతిశబ్ద 

ముచే నిర్ధెశించిరి, మణీయు మహాభారతమును శుద్ధము చేయుచు 

'క్షేత కేతజ్ఞులు (బహ్మన్మూతములయందు సవిస్తరముగ విచారింప( 

బడిరని గితయందే చెప్పథుడినది. * [పక్పతమందుండు గితలలో 

* [దిహ్మసూ[తములు 'వేదాంతమునకు ముఖ్యగంథ మైనటుల, గీతా 

(గంథము కర్మయోగమునకు |పధానగంథ మని పూర్వ |ప్రకరణములో నేను 

చెప్పియున్నాను. గీతలును |బిహ్మనూత్రములు నొకరిచేతనే (అనంగాః వ్యాసుని 

చేతనే) రచియింసందిడె నని మేము చేసిన యనుమానము సత్య మగు నేని 
వ్యాసులవారే యీరెండు శాస్త్రములకు( గర్హ యని యేర్చడును, నే నీ విషయము 

ననునూనముచే సిద్ధవజచినటుల పూర్వమునందు చెప్పియున్నాను; కాని కుంభ 
కోణములో (గ్రొత్శగ దాక్షీణాత్యపాఠము ననుసరించి కృష్ణాచార్యునిచే ముదిత 

మైయున్న మహాభారత గంథమున శాంతిపర్వములోని 212వ అధ్యాయమున 
(వార్షేయాధ్యాత్మ (ప్రకరణమున), [పథమ యుగముయొక్క. యారంభమున 

వేశ్వేలు కాస్త్రములును నితిహాసములు నెట్లు నిర్మింపబడిన వని చెప్పుచు_ 
వేదాన్త కర్మయోగం చ వేదవి [దృహ్మవి ద్విభుః, 

దైపపొయనో నిజ్యగాహ శిల్చశాస్త్రం భృగుః పునః, 

అని మున్నదినొన్లన శ్లోకముగ (వ్రాయంబడినది, ఈ ళ్లోకమున “వేదాన్త కర్మ 
యోగం” అని యేకవచనాంతమగు నొకపదముగనే ([ప్రయోగింపంబడె ననునపుడు 
“వేదాస్తము మజియు కర్మయోగము" అని సమాహారద్వంద్వ సమానముగం 
దెలియనలయును. వే యేల? “వేదాన్సం కర్మయోగం చి యని మొదట పాఠ 
ముండి, [వాయునపుడుగాని, అచ్చు వేయునపుడుగాని “న్న౦' అను దానియందున్న 
యనుస్వారము పోయియుండునని తో(చుచున్నది. _ వేదాంతము..కర్మయోగము 
అను నీ రెండు [(గంథములును వ్యాసునకు లభించినట్లు భృగువునకు శిల్పిశాస్త్రము 
లభించినది యని యీ శ్లోకమున విడందీసి స్పష్టముగం జెప్పంబడినది. కాని యీ 
శోకము బొంబాయిలో గణసతికృష్ణాజీచే (ప్రచురింపబడిన భారత పుస్తకమునం 
గాని కలకత్తా ముద్రితపుస్తకముసం గాని కొన్సింసదు. కుంభకోణ పుస్తకములో 
నున్న ఈ 212వ యధ్యాయము బొంబాయి కలకత్తా పుస్త్రకములలో 210వ 
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నున్న (బ్రహ్మస్మూతములయొక్క పస్తావనతో సమానమగు సూత 

(గంథముయొక్క మణియొక (ప్రస్తావన సైతము |పస్తుత నుహాభార 

తములో నున్నది, అనుశాసనపర్వమందున్న యష్టావ|క దిక్సంవాద 

మందు “అనృతాః స్త్రియః ఇత్యేవం సూతకారో వ్యవస్యతి” (అను. 

10, 6 అను వాక్యమే యిందులకు తార్కాణము. అటులే శతపథ 

| బాహ్మణమును (శాంతి, 818. 16. -2ిలి), పంచరా|తమును (శాంతి, 

889. 107), యాన్ముని నిరుక్తమును (శాంతి, 842. 71), మనువును 

(ఆను: 87.16) మంశియొకచోట స్పష్టముగ నుల్తేఖింప(బడినవి; కాని 

తలవలె మహాభారతముయొక్క సర్వభాగములును కంఠపాఠము 

చేయుట పరిపాటి గాకపోవుటచే గీతలయందే కాక మహాభారతము 

నందలి యితర |పదేశముల యందును నున్న యితర గంథముల 

యొక్క యుల్లేఖము కాలనిర్ణయమున కెంతవరకు నమ్మందగినదో 
విచారింప వలయును. కారణ మే మన; ఎవరును కంఠపాఠము 

చేయని [గంథమున నే విషయమైనను నే శ్లోకమైనను (పక్షిప్తముగ( 

జేర్చుట కేదో యొక సమయము తటస్థింపక పోనేరదు. అయినను 
(ప్రస్తుత గీతలలోనున్న (బహ్మసూూతముల యొక్క యుళ్రేఖ నుపూ 

ర్వము గనుకనే నమ్మందగినది కాదను విషయమును మాత్రము చెలి 

య(జేయుటశకై యీ రెండవ యుళ్తేఖము నుపయోగించిన నుపయో 

మధ్యాయమున సున్నద. పంభకోబపాళమునం దున్న యీ శోకము స మై 
లగు డా, గణేశకృష్ణ గ్దే గారిచే నాకుం జూసంబడి నందులకు వారి కృతకృత్య 
తకు నేను పా(తు(డను. దానినిబట్టి కర్మయోగళబ్దముచే గీతయే యిక్కడ వివ 
క&త మయినందున గీతలకును వేదాంతసూ[తములకును వ్యాసులవారే కర్త అయి 
నట్టు ఈ కోకమునంధు |[వాయంబడినది. మహాభారతముయొక్క. మూండు 

పుస'కములలో నొక పుస్తకమునందే యీ పాఠము కస్పట్టుచున్నందున సీ విష 

యమై శంక కలుగవచ్చును; కాని యేది యెట్లున్నను వేదాంతళా న 
కర్మయోగమునకును [గ్రంథకర్త ఒకరే యను మా యనుమాన 

నిరాధారము గాని కానేరదని పై శ్లోకము నుండి సిద్ధ మగును, 
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“ బహ్మసూ[త పదై శైవ...” అను శ్రోకమునందలి పదముల 

యొక్క యర్థస్వారస్యమును విమర్శించి భగవద్గీతయందు (పస్తుత 

మందున్న [బహ్మసూతము లే, లేక, 'వేదాంతసూ తము లే యు ల్లేభీం 

ప(బడినవని పైన నిశ్చయింపంబడినది; కాని భగవద్గీతయందు (బహ్మ 

స్యూతముల నుళ్రేఖించుటకును, నదియు పదుమూ(డవయ ధ్యాయము 

నందే (అనయగాః 'క్షేత క్షేత్రజ్ఞ విచారము నంద్రేచేయు టకు నుజియొక 

1పబలకారణము కల దని మా యూహ, భగవద్గీతయందలి వాను 

దేవభక్తి యొక్క తత్త్వము మూల భాగవతధర్మముల నుండి కాని లేక 
పాంచర్మాతధర్మముల నుండి కాని గహింప(బడినను వాసుదేవునివలన 
సంకర్ణణు(డును (అనయా: జీవుడు), సంకర్షణునివలన | పద్యుమ్ను( 
డును (మనస్సు, |పద్యుమ్ను నివలన ననిరుద్ధు(డును (అహంకారము 

బుట్టిరను చతుర్యూ హా పాంచరా[తధర్మముల యందు మొట్టమొదట 

జీవునియొక్కయు, మనస్సుయొక్కయు నుత్పత్తి విషయమై చెప్ప 

బడిన మతము భగవద్గీతకు సమ్మతము కాదని పూర్వ పకరణమున( 

జెప్పియే యున్నాను. జీవాత్మ యితరమగు నే వస్తువునం దుండియు 
పుట్టలే దని వేదాంతసూ తములయం దున్నది (వే. సూ, 2, కి. 17). 
ఆ జీవుడు సనాతన పర్మబహ్మముయొక్కు నిత్యమగు నంశమే(వే,సూ, 

28.4) యని |బహ్మసూ[తముల సిద్ధాంతము. దానినిబట్టి బ్రహ్మ 
సూతములయందలి రెండవ యధ్యాయనుందలి రెండవ పాదమందు 
“వాసుదేవునివలన సంకర్షణుండు పుక్రైనను నీ భాగవత ధర్మీయ మగు 
జీవోత్సత్తి యనంభవము” (వేనూ, 2.22) అని దూషించి “జీవు 
నకు మనస్సను నది యొక యింద్రియము గాన జీవునివలన |ప్రద్యు 
మ్నుండు (మనస్సు ) పుట్టుటకును వీలులేదు (వే.సూ, 2.2.48). కారణ 
మెమన:ః లోకవ్యవహారమును జూచితిమేని కర్తవలన కారణము, లేక, 
సాధనము గాని పుట్టనటుల స్పష్టముగ( దెలియును” అని భాగవత 
ధర్మముల యుత్చత్సికమమునే బాదరాయణులవారును సయుకిక 
ముగ ఖండించిరి. దీనికి ఖభాగవతధర్మముల మతము వారు, “నేను 

అ 
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"నుదేవు(డను(ఈశ్వరు(డను), సంకర్ష ణు(డను(జీవు(డన్సు, (పద్యు 
న్నండను (మనస్సు), అనిరుద్ధుండను (అహంకారము. ఈ సలువు 
ను సమానులే యని జ్ఞాని యెటుంగుచున్నా రొడనియు, మజియు 
వారి యొకరినుండి _మజియొకరి యుత్ప్సత్తి లాక్షణిక * మనియు 

ప్పుదురు; కాని యిటు లొప్పుకొన్నను నొక మనుష్యుండగు పరమే 
రునకు మారుగ నలువురిని జెప్పవలసివచ్చును, కావున నీ సమాధా 
మును సరియైనది కాదని (బహ్మసూతములయందు. జెప్పంబడినది. 
ఎదకు( బరమేశ్వరుని పిదప జీవుండు పుట్టినాండను మతము వేదము 
కు (అనగా: ఉపనిషత్తులకు) విరుద్ధము కావున నొప్పుకొనం దగి 
ది కాదని బాదరాయణులవారు స్థిరపఅచిరి (వే.నూ. 2.2,44, 45). 
'గవద్గీతయందున్న భాగవతధర్మములలో కర్మపరమగు భ క్షితత్వ 

ఎపపాదింపయడిన దనుమాట సత్యమే, అయినను జీవుండు వాసుదే 
)నకు6 బుట్టినవాండు కాండు. నిత్యమగు పరమాత్మయొక్క “అంశమే” 

రుని గీతలలో సైతము సిద్ధాంతము చేయబడినది (A. 15. 7). 

'వునిసంబంధమై యీ సిద్ధాంతము మూలభాగవతధర్మము లలో లేదు, 

"వున నా సిద్ధాంతము నకు (బమాజ మేదియో చెప్పవలయును. 

"రణమేమనః: అట్లు (ప్రమాణమును చెప్పనిచో( ఇతుర్వ్యూహరూపము 

గ్గు భాగవతధర్మముల యందున్న |పవృత్తిపర మగు భక్తి తత్త్వము 

;లెనె జీవునియుత్చత్తి విషయమైనకల్పనయును గీతలకు సమ్మతమని 
గౌరపొటుపడుట కవకాశముండును. కావున క్షేత చేతజ్ఞవిచారము 

ందు జీవాత్మయొక్ష్య స్వరూపము చెప్పవలసివచ్చినప్పుడే (అనయా; 
తల పదుమూ(డవ య ధ్యాయముయొక్క యారంభముననేే క్షేత 
కనియొక్ల (అనంగా; జీవునియొక్క) స్వరూపవిషయమై మా మతము 

గాగవతధర్మానుసారముగ నిరూపింపణుడలే దనియు, నుపనిషత్తుల 

మందున్న బుషులయొక్క మతానుసారముగనే నిరూపింపంబడిన 

ననియు సిద్ధాంత మగును. మజీయు నాయా బుషులచే, నాయా 



504 గీతార హస్యము-పరిశిష్టము 

యుపనిషత్తులంబట్టి వేర్వేటుగ నుపపాదింపంబడిన విషయముల 

కన్నింటికిని (బ్రహృన్మూతములయందు చేయబడిన యేకపాక్యతయే 

(వే.నూ, 2.8.48) మాకు సమ్మత మనియు సిద్ధాంతమగును. ఇట్టు 

విచారించితిమేని భాగవతధర్మముల పై [బహ్మసూతము లచే. జేయ: 

బడిన యాశ్షేపము తగులని రీతిని భాగవతధర్మములయందున్న భ కి 

మార్గ్షముమ్మాతమే గితలయందు చేర్చ(బడినట్టు కాన్పించుచున్నది, 

రామానుజాచార్యులు తమ వేదాంతభాష్యమునందు పూర్వో క్రము 

లగు సూతములయొక్క యర్థమును మార్చు(జేసిరి (వే.నూ.రా.భా, 

2.2.42.45); కాని యా యర్థము క్రిష్టముగాన మాకు సమ్మతము 

కానేరదు. రామానుజభాష్యమునందున్న యర్థమునే థిబో యంగీిక 

రెంచినట్టు కన్పట్టుచున్న ది, థిబో (వా (తనుబట్టి యతని కీ వాద 

స్వరూపము బాగుగ గోచరింపంలేదని తెలియుచున్నది. మహాభారత 

మున శాంతిపర్వమునందు కడపట చెప్పంబడిన నారాణీయములైన 
లేక, భాగవతములతై న ధర్మములలో సైతము వాసుదేవునకు జీవుండు 

(అనలా; సంకర్షణుండు పుట్టినాండని చెప్పక “అ వాసుదేవుండే 

(స ఏవ సంకర్షణుండు, అనయా: జీవుడు, లేక, 'క్షేతజ్ఞుండు ౫ అని 

మొదట జెప్పి (శాం. 888.88 మజియు 71) 884.28.29; నంకర్షణు 
నకు పిదప [పద్యుమ్నుండు అను నీ _కముముమ్మాతము చెప్పంబడినది. 

ను౭కియు కొన్నిస్థలములయందు భాగవ తధర్మములు చతుర్వ్యూహ 

ములని' కొందును, |తివ్యూహములని కొందజును, ద్వివ్యూహము 

లని యింక కొందటును, నేక వ్యూహమని మటికొొందజును నిటుల 

స్పష్టముగ( జెప్పిరి (మ.భా.శాం. 848.57); కాని భాగవతధర్మముల 
యం దీ యనేక పక్షముల నొప్పికొనక, వానిలో 'క్షేత క్షేతజ్ఞుల 
యొక్క పరస్పరసంబంధమైన యుపనిషత్తులకును, (బహ్మసూతము 

లకును సంబంధించునది మా[తమే యగు నొకమతమే (పస్తుతగితలలో 

స్వీకరింపంబడినది. మటియు నీ విషయమును గమనించితిమేని గితల 
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యందు (బహ్మసూతముల నుల్రేఖింపవలసి వచ్చుటకు కారణము 

బాగుగ స్పష్ట మగును. వేయేల? మూలగీతలయం దీ సంస్కార 

మొకకే చేయయుడెనని చెప్పినను చెప్పవచ్చును. 

అ లనలనినానిన్షదానో 

4. గీతలు_భాగవతథర్మముల యుుదయము 

ఉపనిషత్తులయ్రం దున్న (బహ్మజ్జానము, కాపిలసాంఖ్యము 

నందున్న క్షరాక్షరవిచారము నను సో౭ంటికిని భక్తిని నిషో్కమ 

కర్మను విశేషముగ సంబంధింపంజేసి కర్మయోగమును శాస్త్రీయ 

పద్ధతితో పూర్ణముగ సమర్థించుటయే గిత్యాగంథమున ముఖ్యముగ 
|పతిపాద్యమగు విషయమని గితారహస్యమం దనేక స్థలములయం 

దును, నీ |పకరణమందధు ప్రారంభమునను చెప్పబడినది; కాని యిన్ని 

విషయముల నేకవాక్యమం జేయుట గీతాసరణిని (అన(గాః గ్తా 

మార్గమును) పూర్ణముగ నెణలుంగనివారికి, లేక్క యిన్ని విషయముల 

నేకవాక్యత చేయుట యత్యంతాసాధ్యమని యెన్నువారికి గీత 
యందున్న అనేక విధానములు పరస్పర విరుద్ధములుగ నున్నవని 

తోంచును. ఉదాహరణ మేమన ; ఈ జగత్తునందున్న దంతయు నిర్గుణ 

(బ్రహ్మమే యని పదుమూండవ యధ్యాయమునందును, దీనికి విరుద్ధ 

ముగ సర్వము సగుణుండేయిన వాసుదేవుడే యని యేడవ 

యధ్యాయమునందును చెప్పుయడినది (A. 7. 19). పరస్పర విరుద్ధ 

ముగ నొకప్పుడు “నాకు శతుమితులు సమానులుగనే యున్నా E 
రనియు (శ్రీ: 29), మజణీణయుకచేట “జ్ఞానియు భ క్తిగల వురుషుండును 

నా కధికపియు” లనియు (7 17; [భ్ 19) భగవంతుడు చెప్పెనని 
యాక్షేపకులు చెప్పుచున్నారు; కాని నిజము చూచితిమేని విరోధము 

లేకుండ నొక విషయమునే యొకప్పు డధ్యాత్మదృష్టిచేతను, మటి 
యొకస్పుడు భ క్తిద్భష్టిచేతను విచారమును చేయునప్పుడు చూపులకు 
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గాన్సించు విధానములు చేయవలనివచ్చి నను వ్యాపకమగు తత్త్వ 

జ్ఞానముయొక్క దృష్టిచే గితలలో తుదకు వాని కేకవాక్యత చెయ! 

బడినదని గితారహస్యమున నే ననేక పర్యాయములు స్పష్టముగ నిరూ 

పించియే యున్నాను. అయినను దీనిపై సైత మనేకులు, అవ్యక్త 

బ్రహ్మజ్ఞానమును, పరమేశ్వరునియొక్క భక్తియు నను నీ రెంటికిని 

నిట్టు సంబంధ మిప్పుడు కల్పించుటకు సాధ్యమైనను మూలగితల 

యం దీ సంబంధ మున్నదని చెప్పుటకు సాధ్యము కాదనియు, 

మూలభూతమగు గీత వకృ్ళతగితలవలె విరోధ[పచురము కాదనియు, 

దానియందు వేదాంతులు కొని, సాంఖ్యశా స్త్రాభీమానులుకొని తను 

తమ శాస్త్రములయిక్క విషయములను పిదపం జేర్చి రనియు నాకే 

పించుచున్నారు. ఉదావారణము ; |పొ. గోరే యను నతడు మూల 

గీతలలో భక్తితో సాంఖ్యయోగము లనువానికి మాత్రము సంబంధము 

నిరూపింపణడుటచేత తర్వాత వారు వేదాంతముతోడను, మో 

మాంసకులయొక్కు కర్మమార్గముతోడను, భక్తికి సంబంధము కల్పించి 

యుందురని చెప్పుచున్నా(డు. మజియు మూలగితలయం దీ రీతిగ 

తర్వాత నెన్ని శ్లోకములు (పక్షిప్వములై నదియు, తన యభి[ప్రాయ 

(పకార మా శ్లోకములపట్టికయు, నతనిచే గీతలపైం జేయంబడిన 
జర్మనుభాషాంతరీకరణము లోయ దుదకుం జెప్పండినది. ఈ కల్పన 
యంతయు తప్పే యని మా యభిపాయము, ధర్మములయందలి 
యా యా యంశములయొక్క మైతిహాసిక పరంపరయున్సు గీతల 

యందున్న యీసాంఖ్యయోగశబ్దముల సత్యమైనయర్థమును బాగుగ 

నెజబుంగక పోవుటచేతను, తత శ్త్వజ్ఞాన విరహితములేగు (అనయా: 

"కేవల భ క్షిపరములై లైన) కైంస్తవ ధర్మేములయొక్క యితిహాసము లే 

యో శేఖకులయొక్క యెదుట నెక్టువగ నుండుటచేతను నిట్టి (భమ 

కలిగెను. క్రైస్తవ ధర్మములు పారంభమున శేవల భక్రి క్రపరములుగ 

నుండెను. గ్రీకుపండితులో, లేక్క యితర తత్త్వజ్ఞానులో యా 

ధర్మములలో తత్త్వజ్ఞానమును పిదప జేర్చిరి; కాని యీ దేశములో 
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నట్టు కాదు, హిందూదేశమున భ క్రిమార్గముయొక్కొ యుదయము 

నకు పూర్వమే మిమాంసకులయొక్క యజ్ఞ మార్గమును, నుపని 
షత్కారులయొక్క తత్త్వజ్ఞానమును; సాంఖ్యులయుక్క యోగ 

మును పరిపక్ష్వస్థితిలో నికే వచ్చియున్నవి. అహేతువుచే సర్వశాస్త్రము 

లందును, వానియందు విశేషించి యుపనిషత్తుల యందును నున్న 

(బహ్మజ్ఞానమును వదలి స్వతం్యతముగం (బతిపాదింప(బడిన భక్తి 

మార్గ మా దేశమున నున్న వారికి సమ్మత మగుటకు మొదటి 

నుండియు వీలులేదు. మటియు నీ యసంభవమును బాగుగ గమ 
నించితిమేని గీతలయందున్న ధర్మ(పతిపాదనయొక్క స్వరూపము 

తొలుతటినుండియు ననేక విషయములలో |బకృతపు గీతలయం 

దున్న |పతిపాదనవలెనే యుండవలయు నని యొప్పికొన వలసి 

వచ్చును. గీతారహస్యమునందున్న వివేచన మో విధముననే చేయ, 
బడినది. అయిన నీ విషయము గొప్పది యగుటచే గీతాధర్మముల 
యొక్క మూలరూపమును, పరంపరయు నను వాని విషయమున 

నైతిహాసికదృష్టిచే మా మతమునం దేమని నిష్పన్నమగునదియు సం 

శేపముగ( జెప్పుచున్నాను. 

వైదికధర్మములయొక్క యత్యంత|పాచీనమగు స్వరూపము 
భ క్షిపధానమైనది గాని, జ్ఞాన పధానమైనది గాని లేకు యోగ 

(పధానమైనదిగాని కాదనియు, యజ్ఞ నయముగ (అనయా; కర్మ 

(పథానమైనదిగ) నుండి ననియు, వేదసంహితయందును |బాహ్మణ 

మునను, ముఖ్యముగ నీ యజ్ఞయాగాది కర్మపరమగు ధర్మమే (పతి 

పాదింప( బడిన దనియు గీతారహన్యముయొక్క పదియవ |పకరణ 

మున (వాయయడినది. ఈ ధర్మమే పిదప జైమినీయమోమాంసా 

సూతములలో శాస్త్రీయపద్ధతితో వివేచింపణడినది. అ పద్ధతికే పిదప 

“మోమాంసకమార్ల' మని పీ రిడిరి; కాని మొమాంస యనుపేరు 

క్రొత్తదైనను యజ్ఞ యాగాదిధర్మములు ప్రాచీనము లైనవే, వేయేల? 
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ఇతిహాస దృష్టితోం జూచితిమేని వైదికధర్మముల కిది మొదటి మెట్టుగ 

నున్నదని చెప్పవచ్చును. ఇందులకు సందేహము చేదు. మొమాంసక 

మార్గమున కీపేరు రాక మునుపు దీనికి (తయీధర్మ మని (అనంగా : 

మూండు వేదములచేతను |పకతిపాదింపంబడిన ధర్మమని) సపేరుండెను. 

అదియే గీతలలో. జెప్పంబడినది (9.20 మణియు 21). కర్మమయ 
మగు (తయీధర్మ మిట్లు (పవర్తించుచుండ, “కర్మలచే (అనంగా ; 

బావ్యామగు యజ్ఞ యాగాదుల కేవల పటాటోపముచే) పరమేశ్వరుని 

జ్ఞాన మెటుల గలుగును? జ్ఞాన మనునదియు మానసస్థితియే. కావున 

పరమేశ్వరస్వరూపమును వేచారించినంగాని జ్ఞానము. గలుగుటకు. 

వీలు లేదు” అనునది మొదలుగాగల విషయములును, కల్పనలును 

వెలువడి [కమ్మకమముగ వానియందే యాపనిషదిక మైన జ్ఞానము 

పుట్టినదని ఛాందో గ్యోపనిషత్తుయొక్క [పొరంభమునం దున్నయవ 

తరణిక్రలో స్పష్ట మగును. ఈ యౌవనిషదికమగు |బ్రహ్మజ్ఞానమునే 
పిదప వేదాంతమని “పేర్కొనిరి; కాని, మొమాంసౌశబ్దమువలె 

వేదాంతశబ్దము సైతము పిదప వాడయడుచున్నను, [బహ్మజ్ఞానము 

లేక, జ్ఞానమార్గ మా కారణమున (క్రొత్తదిగ నేర్పడలేదు. కర్మ 
కాండము పిదప జ్ఞానకాండము బయలుదేరినది నిజమే. అయినను 

రెండును (పాచీనములై నవియే యని యెజుంగనగు. కాపిలసాంఖ్య 

మనునది జ్ఞానమార్గమున కే మజియొక స్వతంతమగు శాఖయై ' 

యున్నది. 'సవ్వజ్ఞోన నుద్వైతమును, సాంఖ్యము ద్వైతము నగుటచే 

సృష్ట్యుత్చత్తి (కమ “సంబంధములో సాంఖ్యులవిచారము భిన్నముగ 

నున్నదని గితారహనస్యమునం జెప్పంబడినది; కాని యౌపనిషదికు( 

డగు నద్వైతియొక్క (బహ్మజ్ఞానము, సాంఖ్యులయొక్క ద్వైత 

జ్ఞానము నను నీ రెండును మొదటినుండియు నిట్టు (సత్యేకములై నను 
కేవల జ్ఞానదృష్టితోం జూచితిమేని రెండింటియొక్కు మార్గములును, 

అంతకు పూర్వమునం దున్న యజ్ఞయాగాది కర్మమార్గమునకు 

సమానముగనే విరుద్ధములుగ' నున్నట్లు గాన్చించును. కావున 
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కర్మకును జ్ఞానమునకును సంబంధ మెటుల కలుగణయీయవలయు 
నని సహజముగ। దోంచుటచే నుపనిషత్కాలమునందే యీ విషయ 
ములో రెండు పక్షము లుండెను. కర్మజ్ఞానములు రెండును సర్వదా 

పరస్పరవిరుద్ధము లగుటచే జ్ఞానము గలిగిన పిదప కర్మలను వదలి 

వెచుట (పశస్తమే కాక యావశ్యకమును నగునని బృహదారణ్య 

కాద్యుపనిషత్తులును, సాంఖ్యశాస్ర్రమును చెప్ప నారంభించెను. 

మటీయు దీనికి విరుద్ధముగ “ జ్ఞానము కలిగినను కర్మలను వదల 

కూడదు, వైరాగ్యముచే నిమ్మామబుద్ధిని సంపాదించి జగత్తునందు 

వ్యవహారసిద్ధ్యర్థమై జ్ఞాని యన్ని కర్మలను జేయవలయును అని 
యీశావాస్యాదికములగు నితరోపనిషత్తులు (పతిపాదింప నారంభించి 

నవి. ఈ యుపనిషత్తులయొక్క. భాష్యములో నీ భేదమును నివారించు 

టకు [పయత్నము చేయంబడినది; కాని శాంకరభాష్యమునం దున్న 

యో సాం పదాయికార్థము క్రిష్టకల్చన వల్లనే వచ్చినది గాన నీయుపని 

షత్తులను స్వతంత్ర రీతిగ విచారించునపు డా యర్థమును గ్రహించుటకు 

వీలులే దనియు, గితారహస్యమునందలి పదునొకండవ |పకరణము 
తుదం జేయయడిన వివేచననుబట్టి స్పష్టమగును. యజ్ఞయాగాది 
కర్మలు, (బ్రహ్మజ్ఞానము నను నీ రెండింటికే యిట్లు సంబంధమును 

గలుగంజేయ పయత్నీంపలేదు. ఇంక నేమనంణా : కాపిలసాంఖ్యము 

నందు మొదట స్వతం| తముగ వెలువడిన క్షరాక్షర జ్ఞానమునకును, 

నుపనిషత్తులయందున్న (బహ్మజ్ఞానమునకు సైతము సాధ్యమైనంత 

వణ 'కేకవాక్యత( జేయుటకు |పయత్నించుట యీ కాలముననే 

యారంభమైన దని మైశ్రుపనిషత్తునందలి వివేచననుబట్టి స్పష్టముగం 
గాన్బించును. బృహదారణ్యకము మొదలుగా గలిగిన |పాచీనోపని 

షత్తులయందు కాపిలసాంఖ్యము నొప్పికొసలేదు; కాని మైత్యు 

పనిషత్తునందు సాంఖ్యులయొక్క పరిభాషను పూర్ణముగ్మగహించి 

యొక పర|బ్రహ్మముచేతనే సాంఖ్యులయొక్క యిరువదినాలుగు తత్త్వ 

ములు నిర్మింపంబడినవని తుదకు. జెప్పణుడినది. అయినను కాపీల 



510 గీతారహన్యము...నరిశిస్ట్రము 

సాంఖ్యశాస్త్రమును వైరాగ్యపరముగనే(అన(గా: కర్మకు విరుద్ధముగనే) 

యున్నది. కావున మొత్తముఫైం జూచితిమేన్సి 1, యజ్ఞయాగాది 
కర్మలను జేయుమూర్లము; 2, జ్ఞానముతోడను వైరాగ్యముతోడను 

కర్మసన్నా్యసముచేయుట (జ్ఞాననిష్ట గాని సన్న్యాస మార్గము గాని 

యనునదియు), రి. జ్ఞానముతోడను, వైరాగ్యముతోడను నెప్పటికిని 

కర్మలను జేయుట (అనగా: జ్ఞానకర్మసముచ్చయ మార్గము) అని 

మూడు పక్షములు వైదికధర్మములందు పూర్వకాలముననే వెలువడి 

యుండునట్లు కాన్బించుచున్నది. వీనిలో జ్ఞానమార్గమునుండి యే 

యోగము, భక్తియు నను నీ యితరశాఖలురెండును పిదప నిర్మితము 

లైనవి. పర[బహ్మజ్ఞానము కలుగుటకు (బిహ్హచింతన మవశ్యకర న్యమే 

కాని యీ చింతనమునే (అనంగా : మననమును, లేక, ధథ్యానమునే 

చేయుటకు చిత్రము నేక్నాగముగం జేయ నలసివచ్చినందున పర 

(బహ్మము యొక్క యేదో యొక సగుణమగు |ప్రతీకమును మొదట 
కన్నులయెదుట నుంచవలయునని ఛాందోగ్యాది (పాచీనోపనిషత్తుల 

యందు చెప్పంబడినది, ఈ విధముగ (బహ్మోపాసన6 జేయుటచే. 

గలిగిన చిత్తెకాగతయే ముఖ్యమైసదని చెప్పణడుటచే చిత్తనిరోధ 

రూపమగు యోగము 'వేణుమార్ల మాయెను. మటియు సగుణ 

(పతీకమునకు మారుగ పరమేశ్వరునియొక్క వ్యకృమును మానవ 

రూపము నగు (ప్రతీకము, నుపాసనార్థము (గ్రహించితిమేని యప్పుడే 
భక్తి కొంచెము కొంచె మారంభమై తుదకు భ క్తిమార్గ్లము బయలు 

వెడలును, ఆ భ క్రిమార్లము, లేక భ క్రియొక్క కల్పన యౌపనిషదిక 

జానము నందుండి కాక వేటుగను స్వతం తముగ నుద్భవించినది 

కాదు. ఇతరదేశమునందుండి మన భరతఖండమునకు వచ్చినదియు 

కాదు, (బహ్మచింతనార్థమై తొలుత యజ్ఞ మందలి యంగముల 

యొక్కయు నాకాశాదికము మొదలగు సగుణములు వ్యక్షములు నగు 

(బ్రహ్మ పతీకములయొ క్కయు నుపొసన (ప్రారంభమై, తుద క్మాబహ్మ 

(పాప్త్యర్థమే రామ కృష్ణ వాసుదేవ నృసింహాదులయొక్కొయు భరి 
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(అనయా; ఒక విధమగు నుపాసన) యారంభమైన దని |క్రమయు క్ర 
నుగు నొక మార్గము సర్వోపనిషత్తులను విచారించికిమ్సేని మొత్తముపై 

వెలువడును, వీనిలో యోగమార్గమునందలి యోగతత్త్వము మొద 

లగు [గంథములును, భక్షిమార్గమునందలి నృసింహతాపని, రామతా 

పని మొదలగు నుపనిషత్తులకం కొ నర్వాచీనములని వానియందలి 

భాషను బట్టియే స్పష్టనుగుచున్నది. కావున ఛాందోగ్యము మొదలగు 

(పాచీనోపనిషత్తులలో నున్న కర్మ, జ్ఞానము, లేక, సన్న్యాసము, 

జ్ఞానకర్మసముచ్చయము నను నీ మూడు పక్షములును బుట్టిన పిదప 

యోగ మార్ల _ భ క్రిమార్గములకు ప్రాధాన్యము వచ్చినదని యైతిహాసిక 
దృష్టితో జెప్పవలసివచ్చును; కాని యీ యోగము భక్తియు నను 
సాధనము లిట్లు తర్వాత [పథా నములుగ (గహింపయుడినను నంతకు 

పూర్వము నందున్న (హ్మజ్జానముయొక్క (శేష్టత్వమునకు దాని 

మూలమున న్యూనత కలుగలేదు. అట్టు కలుగుటకును వీలులేదు, 

కావున యోగ్యపభధానములును, భ క్షిపభానములు నగు నుపనిషత్తు 

లలో నున్న (బహ్మజ్ఞానమే భ క్షికిని యోగమునకును చరమసాధ్య 

మగును. మంకియు రుద, విష్ణు, అచ్యుత, నారాయణ, వాసు 

దేవాదులయందలి భక్ష్రియు పరమాత్మయందలి, లేక్క పర|బహ్మ 

మందలి భక్తియే యగునని చెప్పంబడినది. (మైత్యు. 7.1; రామహూ. 

16; అమృతబిందు. 22, మొదలగునవి చూడు, వెదికధర్శము లయం 

దప్పుడప్పు డొత్మజ్ఞానులచే. (బవ ర్హింప! జేయంబడిన ధర్మాంగము 

లన్నియు నంతకు పూర్వమునందున్న ధర్మాంగముల నుండియే 

పుట్టినవి. మణియు నూతనములగు ధర్మాంగములను బూర్వమం 

దున్న ధర్మాంగములతో. గలుపుట యనునది వైదికధర్మము లారంభ 

మైనది మొదలుకొని జరుగుచుండు పద్ధతియే, వే ర్వేజిగు ధర్తాంగ 

ముల కేకవాక్యతం జేయ నుద్దేశించియే, స్మృృతికారు ల్మాశమవ్యవస్థా 

ధర్మములను పిదప |బ్రతిపాదించిరనియు, వేర్వేజగు ధర్మాంగముల 
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కేకవాక్యత( జేయుట యను ,పాచీన పద్ధతిని గనునించినచో, గీతా 
ధర్మ మొక్కటియే యీ పూర్వాపర పద్ధతిని వదలి (పవ ర్లించినదని 

చెప్పుట సయు క్తికము కాదనియు నిందలి సారాంశము. 

(బాహ్మణ గంథములయం దున్న యజ్ఞయాగాది కర్మయు, 

నుపనిషత్తులయందున్న (బహ్మజ్ఞానమును, కాపిలసాంఖ్యమును, చిత్త 

నిరోధరూపక మగు యోగమును, భక్తియు నను నీ వైదికథర్మముల 

యుక్క ముఖ్యములగు నంగములకును, వానియొక్క యుత్ప త్తి 
(కమమునకును సామాన్యమగు నితిహాన మింతదనుకం జెప్పయిడినది. 

ఇప్పుడు గీతలయం దీ సమస్తమగు ధర్మాంగములను |బతిపాదించు 
టకు గారణ మేమి? అనంగా; ఈ విషయము లన్నియు వేర్వేజగు 

నుపనిషత్తులలోనుండి గితలలోనికి గకొనంబడినవా? లేక, నడుమ 

నేదైన మజియొక్క మెట్టున్నదా ? యను విషయమును విచారిం 

తము. కేవల [బహ్మజ్ఞానమును వివేచించు కఠాద్యుపనిషత్తులయం 

దున్న కొన్ని శ్లోకము లున్నవి యున్నటులే గితలలోనికి (గహింపం 
బడినవి, జ్ఞానక ర్మృనముచ్చయపక్షమును (బకిపాదించుచు జనకాదుల 

యొక్క యౌపనిషదిక దృష్టాంతము లీయ(బడినవి, దీనినిబట్టి 

గీత్యాగంథము, ముఖ్యముగ నుపనిషత్తుల ననునరించియే రచింప 
బడినదని తెలియుచున్నది; కాని గీతలయందు గితాధర్మముల పరం 
పరను జూచితి మేని యదియు నుపనిషత్తులలో నెచ్చోటను గాన 
రాదు. గితలయందు 1దవ్యమయ మగు యజ్ఞముకం'కె జ్ఞానమయ 
మగు యజ్ఞము |శేష్ణ మని నిశ్చయింప( బడినటులే (A. 4. 8) 
ఛాందోగ్యోపనిషత్తునందును నొకచో (భాం, 8.16, 17) మనుష్యుని 
యొక్క జీవిత మొక విధమగు యజ్ఞముగ నున్నదని చెప్పి యిట్టి 
యజ్ఞ ముయొక్క మహాత్త (మును వరి ంచుచు “ఈయజ్ఞ విద్య “ఫరోర 
అంగిరస్సు” అనుపేరు గల బుషీశ్వరుండు దేవకీవుత్తుండగు కృష్ణునకు 
జెప్పెను” అని చెప్పబడినది. ఈ దేవకీపుశ్రుడగు కృష్ణు(డును, గీతల 
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యందున్న కృష్ణుండును నొక(డే యనుట కాధార మేమియు లేదు, 

అయిన నిరువురు నొకరే యని క్షణమా[త. మంగికరించినను జన 
యజ్ఞము [పథాననుని చెప్పునట్టి గితయందు “ఘోర అంగిరస్సు” 
ఎక్కడ నుదాహరింపంబడ లేదని తెలిసికొనవలయును. ఇంతియ కొక 

జనకుని మార్గము జ్ఞానకర్మ సముచ్చయాత్మకమైనను నా కాలనుం 

దీ మార్గమున భక్షి చేరియుండలేదని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు వలన 

స్పష్ట మగుచున్నది. కావున భ క్రియు'కృమగు జ్ఞానకర్మ సముచ్చయ 

మతముయుక్క సాం్యపదాయికపరంపరయందు జనకుని లెక్కించు 

టకు వీలులేదు. అట్లు గీతయందును చెప్పణడలేదు. గీతాధర్మము 
లను యుగారంభమున, భగవంతుండు మొదట వివస్వంతునకు, 

వివస్వంతు(డు మనువునకును, మను విక్ష్వాకునకును నుపదేశించిరి; 
కాని కొంతకాలమున కది నష్ట మగుటచెే, నర్జునునకు మరల చెప్ప 

వలసివచ్చెనని గీతలలో చతుర్ధాధ్యాయముయొక్క యారంభము 
నందు (గీ. 4. 1.8) చెప్పంబడినది. గీతాధర్మముయొక్క పరంపర 
నెజుంగుట కీ శ్లోకమత్యంత మహత్త్వము గలదైనను, టీకాకారులు 
దానియొక్క శబ్ధార్థమును చెప్పు విషయములో విశేషముగ వ్యాఖ్యా 

నము చేసినట్లు కస్పట్టదు. అటుల చేయుటయు వారి కిష్టము లేనట్టు 

తోంచుచున్నది. కారణ మేమన: గీతాధర్మము మొట్టమొదట నొక 
విశేషమార్గమును దెల్పునదియని చెప్పుటచే మటియుక థార్మిక 

మతమునకు కొంచె మైనను న్యూనత రాక మానదు; కాని గీతల 
యందున్న యీ పరంపర మహాభార తాంతర్గతమగు నారాయణీయో 

పొఖ్యానమునందు (వాయయిడిన భాగవతధర్మములయొక్క పరం 

పరయందు చివరనున్న _తేతాయుగమునందలి పరంపరతో పూర్ణముగ 
కలసియున్నదని గితారహస్యముయొక్క [యారంభమునను, గీత. 
4, 1 మజియు శి శ్లోకముల పై నున్న టిప్పణీయందును స్వపమాణముగ 

స్పష్టముచేసి నిరూపింపంబడినది, భాగవతధర్మములయొక్కయు గీతా 
ళ గీ. ప33 
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ధర్మములయొక్ష యు పరంపరకుం/గల యైక్యమును జూచితిమేని గీతా 

గంథము భాగవతధర్మసంబంధమైనదిగనున్న దని చెప్పవలసివచ్చును' 

ఈ విషయమై సంశయ మున్నచో “గీతయందు భాగవతధర్మము లే 

చెప్పబడినవి” (మ, .భా.శాం, 846. 10) అని మహాభారతమునందున్న 

వైశంపాయనునియొక్క. వాక్యములను బట్టి యది పూర్ణ ముగ నళిం 

చును. గీత యనునది యాపనిషదిక జ్ఞానమునకు (అనలా: ఉపని 

షత్తులలో (పతిపాదింపంబడిన వేదాంతమునకు) స్వతం్యత గంథము 

కానేరదు, దానియందు భాగవతధర్మములు (పతిపాదింపండినవి” అని 

యిట్లు సిద్ధమైన పిదప భాగవతధర్మములను వదలి చేయంబడిన గీతల 

యొక్క ము చర్చయైనను పూర్తి కానిధియు, |భామకము, లేక 

పొరపుచ్చు నదియు గావచ్చునని 'చెప్పనక్కట లేదు. కావున భాగవత 

ధర్మము లెప్పుడు పుట్టిన వనియు, వానికి మూలస్వరూప మెట్టుండు 

ననియు నిట్టి (పశ్నల విషయమై పస్తుతము కలుగంబోవు జ్ఞానము 

నిచ్చో సంక్షేపముగ వివరించెదము. ఈ భాగవతధర్శ్మములకే నారా 

యణీయములనియు, సాత్వతములనియు, లేక, పాంచరా|తధర్మము 

లనియు మణీ యొక పేరు గలదని గీతారహన్య మందు పూర్వమందే 

చెప్పబడినది, 

ఉపనిషజ్ఞాలానంతరము నను బుద్ధునికి పూర్వ్యమందును నున్న 

వైదికధర్మ గంథములలో ననేకములు నశించెను. కావున గీత కాక 
యితరము లగునవి మహాభారతము నందలి శాంతిపర్వముయొక్క 

చివరనున్న పదునెనిమిది యధ్యాయములలో నిరూపింపంబడిన 

నారాయణీయోపాఖ్యానమును, శాండిల్యసూతములును శ్రీమద్భాగ ' 
వతమును, నారదపాంచరా[తములును, రామానుజాచార్యుల (గంథ 

ములును మా|తమే యిప్పుడు దొరకునట్టి భాగవతధర్మీయములగు 

ముఖ్యగంథములు. వీనిలో రామానుజాచార్యులయొక్క [గంథములు 

క్రమముగ సాం|పదాయిక దృష్టితో (అనయాః భా గవతధర్మము లకు 
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విశిష్టాద్వైత వేదాంతముతో ) సంబంధమును కలుపు నిమిత్తమై శాలి 

వాహనశకమునందలి పం|డెండవ శతాబ్దము [సౌొంతమున (వాయ. 

బడినవి. కావున నీ |గంథముల నవలంబించి భాగవ తధర్మముల 

యొక్టమూలస్వరూపమును నిశ్చయించుటకు వీలులేదు, ఇ్రే మధ్యా 

చార్యులు మొదలుగా గల యితర వైష్ణవ సం|పదాయ |పవ ర్తకుల 

గంథములును పనికిరావు. శ్రీమద్భాగవత మో |గంథములకంకొ 

(పాచీనమైనదే; కాని మహాభారతమునందు (అనయా: గీతలలో 

సైతము) నిరూపింపంబడిన సన్న్యాసపరములగు భాగవతధర్మ్శ్మముల 

యందు భ కిని పూర్తిగ నిరూపింజీ లేదనియు, భ క్రిలేని సన్నా్యాసము 

శోభింప దనియు, విచారించి వ్యాసులు తాను జేసిన పని నేవగించు 

కొనె ననియు, వారి మనస్సునందలి యీ సందేహమును తీర్చు 
నిమిత్తమై నారదులు వచ్చి యుపాయమును జెప్పగా భక్రియొక్క 
మార్గమును (పతిపాదించు భాగవతమును వ్యాసులు రచియించి 

రనియు నొక కథ భాగవతముయొక్క (పారంభముననే కలదు 

(భాగ. సం, 1 అ. క మజియు గ్ చూడు. ఈ కథ నైతిహాసిక 
దృష్టితో విచారించితిమేని భారతమునందున్న భాగవతధర్మములలో 

జెప్ప బడిన నైష్కర్మ్యముయొక్క [ప్రాధాన్యము కాల్యకమమున 

తఆిగి దానికి మారుగ భక్తికి పాధాన్యము వచ్చినప్పు డీ భ కి పథా 

నములగు భాగవతధర్మములను (సతిపొదించుటకై భాగవత మను 

(గంథము తర్వాత రచింపంబడినదని కన్పట్లును. నారద పాంచరా త 

గ్రంథమును శుద్ధభ క్రిపరమైనదియే యగుటవలన దానియందు 
ద్వాదశస్కంధములు గల భాగవతమును, (బ్రహ్మ వైవ ర్హపురా ఇమును, 

విష్ణుపురాణమును, గీతలును, మహాభారతమును పేళ్లు (గుచ్చి 

స్పష్టముగ నిర్దేశింపంబడినవి (నా, పం. 2, 7.2882; ఈ 14.78; 

మటలటియు 4, $. 108). అప్పుడున్న భాగవత ధర్మములయొక్క 

మూలస్వరూపమును నిశ్చయించుటక్రై యీ గంథము భాగవతపురా 

ణముకంయె తక్కువ మహిమగలదని యిందువలన స్పష్ట మగు 
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చున్నది. నారదసూతములు, శాండిల్యస్మూతములునను (గంథ 

ములు నారద పొంచరా|తములకంశు నొకవేళ [పాచీనములైనను 

నారదసూతములయందు వ్యాసులును, శుకులును పేర్కొనబడి 

యుండుటచే (నా.సూ. 88) వారు భారత భాగవతముల యనంతర 

కాలమునం దుండు వారనియు, శాండిల్యసూతములయందు భగవ 

ద్లీతలయందున్న శ్లోకము లే యుండుటచే (శా, సూ. ౪.15 మజియు 

88) నీ సూత్రములు నారదసూ తములకంకు (పాచీనము (నా సూ 

88) లయినను, గీతా _ మహాభారతములకు పిదపనే వెలువడిన 

వనుటకేమియు సంశయము లేదు. కావున భాగవ తధర్మములయొక్క 

మూలమును [పొచీనమునగు స్వరూప మేదియో నిర్ణయించుట 

చివరకు మహాభారతాంతర్గతమగు నారాయణీయోపా ఖ్యానము 

ననుసరించియే శేయవలనసివచ్చును. భాగవతపురాణము (1.8.24), 

నారద పాొంచరా[తము (4815050; 1.8.81) నను నీ రెండు 

(గంథములయందును బుద్దుండు విష్టుమూర్తి యొక్క యవతార మని 

ఇప్ప(బడినది; కాని నారాయణీయాఖ్యానమున వర్షింపంబడిన దశావ 

తారములలో బుద్దుని పే పేరే లేదు, అందు మొదటి యవతారము 

హంసావతార మనియు, పిదప కృష్ణావ తారము, తర్వాత కల్క్యవ 

తారమనియు( జెప్పంబడినది (మ,.భా.శాం, 889.100). దీనింబట్టియు 

నారాయణీయోపాఖ్యానము భాగవత పురాణముకంకును నారద 

పాంచరా తములకంకును (పాచీనమని సిద్ధమగుచున్నది. (బ్రహ్మము 

యొక్క యవతారమే యగు నరనారాయణు లను పేరులు గలిగిన 

యిరువురు బుషులచే నారాయణీయములు (అనయా; భాగవతధర్శ్మ 

ములు) ప్రా ప్రారంభమున( (బవ ర్తింపంజేయ (బడిన వనియు, నవి చెప్పిన 

పిదప నారదమహర్షి శ్వేతద్విపమునకు వెళి శి నపుడు భగవంతుడు 

నారదునకు స్వయముగ నా ధర్మముల మొదట నుపదేశించెననియు, 
నారాయణీ యోపాఖ్యానమున నున్నది, భగవంతు. డున్న శ్వేత 

ద్వీపము క్రీరసముదమున నున్నది. శ్రీరసము[దము మేరుపర్వత 



4, గీతలు_భాగవత ధర్మముల యుదయమను 511 

మునకు నుత్తరముగ నున్నది యనునది మొదలుగా గల నారాయ 

జీయాఖ్యానమునందలి వర్ణనము |ప్రాచీనమగు పౌరాణిక బహ్మోండ 
వర్ణ నము ననుసరించియే యున్నది గాన దాని విషయమై యేమియు 

వశష మున్న ట్రైవరును చెప్పరు; కాని వేబరను పాళ్ళాత్యసంస్కృత 
పండితు. డీ కథనే మార్చి భాగవతధర్మమునందున్న భ క్రితత్వము 
శ్వేతద్వీపము' నుండి (అనంగా; హిందూదేశముకం'కు వేజిగు దేశాం 
తరము నుండి) హొందూదేశమునకు వచ్చిన దనియు, నీ భ క్షితత్త్వ 

మున కా కాలమున నున్న క్రైస్త వధర్మమే మూలమనియు (అనయా: 

మణీయొక దేశమున నా ధర్మము [ప్రచారములో వేనందున క్రైస్తవ 

డేశమునం దుండియే (గహించి భ క్లియొక్క కల్పన భాగవతీయ 

ధర్మములలో నిరూపింపణడిన దనియు నొక గొప్పసంగతి( జెప్పెను, 

కాని పాణినికి వాసుదేవభక్రియొక్క తత్త్యము తెలిసియే యున్నది. 

బౌద్గజైన ధర్మములయందును భాగవతధర్మము, లేక, భక్తి పేర్హొన( 
బడినది, పాణినియు, బుద్ధు(డును (కీస్తుకంతు సైతము పూర్వకాలికు 

లను విషయము నిర్వివాద మే కొవున వేబరు చెప్పిన పూర్వో క్రవిష 

యము పాళ్చాత్యపండితులచే సైత మీప్పుడు నిర్మూలమని నిశ్చయిం 

పంబడినది. భక్తి యను ధర్మాంగము మన దేశమందున్న జ్ఞానపరము 

లగు నుపనిషత్తుల తర్వాత |పచారముసకు వచ్చినదని పెనం జెప్ప 

బడినది. కావున జ్ఞానసరములైన యుపనిషత్తుల యనంతరమునను, 

బుద్ధునకు 'పూర్వమునను వాసుదేవభ క్రిపరమగు భాగవతధర్మము 

వెలువడిన దను విషయము మాత్రము నిర్వివాదమే. బుద్ధునకంె 

నెన్ని శ తాబ్దములకు పూర్వము * ఖాగవతధర్మములు బయీలువెడలె 

. ఇభక్తిమాన్ ' (పాళీ_భత్తిన అను శబ్దము థేరగాథయందు. (ల్లో 
$70) (వయోగింవం బడినది, ఒక జాతకమునందును భక్తి శబ్దము [సయోగింవం 

బడినది, ఇంతియకాక (పసిద్దుండును సె -ఫెంచిపాళీవండితుండ నస సెనార్డు (Senart) 

చే ' బౌద్ధధర్మములయొక్త మూలము ' అను విషయమున 1909...న సంవత్సరము 

చేయంబడిన వ్యాభ్యానమున బొద్ధధర్మములకు మున్ను భాగవత ధర్మములు బయలు 
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నను విషయము మాతము మిగిలియున్నది. దానికి నిశ్చయాత్మక 

మగు సమాధానమును జెప్ప లేకపోయినను కొంచె మెచ్చుతగ్గుగ నా 

కాలమును జెప్పవచ్చునని ముందున్న వివేచనవలన కాన్సించును, 

శ్రీకృష్ణు డర్జునున కుపదేశించిన భాగవతధర్మము లంతకు 

మునుపే లోపీంచిసవని (గీ. 4.2) గీతలయందు చెప్పబడియున్నది, 
ఈ ధర్మముయొక్క తత్త్వజ్ఞానమందు పరమేశ్వరునకు వాసుదేవు( 

డనియు, జీవునకు సంకర్షణు( డనియు, మనస్సునకు |పద్యుమ్ను( 
డనియు, నహంకారమున కనిరుద్ధు6 డనియు పేరు లిడంబుడినవి. 

వీరిలో వాసుదేవుండే శ్రీకృష్ణుం డను నామము గలవాడు, సంకర్ష 

ణు డతనికి పెద్దన్న గారు (అనయా: బలరాము(డ్యు. (పద్యుమ్ను. 

డును ననిరుద్ధుండు ననునవి థ్రీకృష్ణు యొక్క పుత్తునకును పౌత్తున 

కును నామములు. శ్రి కృష్ణము-ర్లి యాదవకులమున6 బుట్టి భాగ 

వెడలిన వని స్పష్టముగం జెప్పంబడినది. “NO 016 will claim to derive 

from Buddhism, Vishnuism or the Yoga. Assuredly Buddhism is 
the borrower”, ,....... “To sum up, if there had not previously 

existed a religion made up of the doctrines of Yoga of ,;Vishnuite 

legends, of devotion to Vishnu-Krishna, worshipped under the 

title of Bhagavata, Buddhism would not have come to birth at all.” 

సేనార్జు అనువానియెక్క యీ నిబంధము The Indian Interpreter అను “పేరు 

గలిగినదియు, పునహాలో, వసిద్ధిం జెందినదియు నగు మిషనరి ' తై 9మాసక 

షత్రికయొక్క_ అక్టోబరునెల 1909, మణియు జనవరి 1910 నంబరుల యందు 

భాషాంతరరూపముగ (ససిద్దింజెందినది. సె జెస్పినవాక్యములు జనవరి నంబరులో 

పుట, 117 మజియు 178 లో6 గాన్నించును. డా. బుల్లర్ స్రైతమిట్లు చెప్పు 

చున్నాడు. “The Ancient Bhagavata, Sattvata or Pancharatra sect 

devoted to the worship of Narayana and his deified teacher Krish- 
na- Devakiputra dates froma period long anterior to the rise of 
Jainas in the 8th Century B.C.” —Indain Antiquary. Vol ఎయు 
(1894) ౨, 248. ఈ విషయమై విశేషమగు వివేచన మీ వరిశిష్ట ప్రకరణ మాఖప 
భాగమందు చేయంబడినది. చూడుము, 
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వతధర్మముల నుపదేశించినందున భాగవ తధర్మములకు సాత్వతము 

లని రెండవపేరు కలిగెను. దీనింబట్టి శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన కులము 

నను వారి జ్ఞాతులయందును సీ ధర్మము [(సవృత్తమయ్యె ననియు, 

ట్రీకృష్ణుండు తన (పియమితునకు (అనయా: నర్జునునకు నా ధర్మ 

ముపదేశము చేసె ననియు స్పష్ట మగుచున్నది, పౌరాణిక కథయు 

నటులే యున్నది. ఇంతియకాకు శ్రీకృష్ణు(డును, నాతని సాత్వత 
మార్గము వా రెల్లరును నేక కాలముననే స్వర్గస్థులెరని కథ యున్నం 

దున, కృష్ణావ తారానంతరమున వారి జ్ఞాతులలో నీ సంపదాయ 

మాచరణములో నున్నదని చెప్పుటకు సాధ్యము కాదు. శ్రీకృష్ణు(డిట్లు 
|పవర్శింప(జేసిన ధర్మమును నొక వేళ నారాయణీయ మను పేరుతో? 

గాని పాంచర్యాత మను పేరుతో గాని కొద్దియో, గొప్పయో |పచా 

రములో నుండియుండును. మజియు నటు వెనుకటి సాత్వత జాతి 

యందు 1పచారము గలిగిన పిదప వానికి సాత్వతములని పేరు వచ్చి 
యుండుననియు, ననంతరమందు శ్రీకృష్ణుడు నర్జునుండు ననువారు 

నరనారాయణుల యవతారములే యను నూవాతో నీ ధర్మములకు 

భాగవతధర్మము లని వాడుక గలిగియుండు ననియు, నిటు లీ ధర్మ 

ములకు వేర్వేణు "పేరులుండుట కొక విధమగు నైతిహాసికోపపత్తి 

చెప్పవచ్చును. కావున, మువ్వురో, నలువురో శ్రీకృష్ణులుపుట్టి యొక్షా 

క్కురు తమకు శక్యమగు నంతవటికు కమ[కమముగ నీ ధర్మములను 

సంస్కరింపం జేసిరని చెప్పవలసిన యవసరము లేదు. అట్లు చెప్పు 

టకు. |బమాణమేమియు( గానరాదు, మూలధర్మము లయందు( గ్రొత్త 

కొత'మార్చులు వెలువడినవి; కాని బుద్దుండును, కీస్తువును, మహమ్మ 

దును నొక్కొక్కరే మతస్థాపకులై నను వారి వారి ధర్మములయందు 

సైతము కాల్యకమమున ననేకము లగునవియు, మంచివో చెడువో 

యైనవియు మార్పులుకలిగినట్లు స్పష్టముగ( గాన్సించుచున్నది. దీనిని 

బట్టి అనేక బుద్ధులు, అనేక (కీస్తువులు, అనేక మహమ్మదీయు లున్నా 

రని యెవ్వరు నొప్పుకొనరు, అటులే మూలభాగవతధర్మములకును 
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చేర్వేటిగు స్వరూపములు [పొప్తము లగుటచేతను, శ్రీకృష్ణుని విష 

యమై కాలక్రమమున వేర్వేజగు కల్పనలు రూఢము లగుటచేతను, 

అనేకులగు శ్రీకృష్ణు లుండుటకు( గారణము లేదని మా యభిపొ 

యము, వీ ధర్మమైనను కాలక్రమమున నిట్టి మార్పులను జెందుట 

సహజము, కావున ననేకులగు శ్రీకృష్ణులు గాన్మి బుద్దులుగాని, (కీస్తు 

వులు గాని కలరని చెప్పనక్కటి లేదు. * శ్రీకృష్ణుడు, యాదవులు, 

పాండవులు లేక, భారతయుద్ధము నను నీ విషయము లై తిహాసకము 
లును వాస్తవికములు గావనియు, కల్పితము లనియు ననేకులగు 

తార్కికులు_అందునను కొందజు పాశ్చాత్య తార్కికులును తలచు 

చున్నారు. మణీయు ననేకులు మహాభారత మొక గొప్ప యధ్యాత్మ 

విషయరూపకమువలె నున్న దని యందురు; కాని మన దేశమునం 

దున్న [పమాణములగు ప్రాచీన్మగంథముల నన్నిటినింజూతురేని యీ 

శంక నిరాధార మని, నిచ్చక్షపాతిం యగు పతి మనుజు(డును నొప్పు 

* శ్రీకృష్ణచరిత్రయందు పరాక్రమము, భక్తి, వేదాంతము ననున వియేకాక 

గోపికలతో. గూడి చేయంబడిన రాస్మకీడయు వర్దీ ంస(బడినది. ఈ విషయములు 

పరస్పర విరుద్ధములు గాన, మహాభారత మునందలి శ్రీకృష్ణుడు వేఅనియ్యు గీత 
లలోసున్న (బ్రకృష్ణుయ చేఅనియు, గోకులమందలి శ్రీకృష్ణుండు వేఅనియు 

నిప్పటి పండితు లనేకులు |ప్రతిపాదించుచున్నారు. ఇట్టి యభిప్రాయమే డా, 

భండార్థ రుచే “నై ష్దవశ్రై వాదిపంథ” అను నాంగ్లేయ [గ్రంథమందు స్వీకరింవంబడి 

నది; కాని యిది యుక్త ముగ లేదని నా యభ్మిపాయము. గోపికల కథలయందు( 

జేయయిడిన శృంగారర సవర్జనము తర్వాత జేయంబడినది. అంతమాతముడే 
గ్రీకృష్ణుండని సేరుగల మనుష్యు లనేకులు పుట్టి రని యంగీకరించుట యనోపఖ్య 

కము. అట్టి కల్బనకు నాధార మేమియు లేదు. ఇంతీయకాక గోపికలకథ భాగ 

వతకాలమునందే మొదట [పచారములోనికి రాలేదు. _శకకొలారంభమునందు, 

ఆశ్వ 'ఘోషునిచే రచించంబడిన బుద్ధచరిత్రమందు (4.14) భానుని" “బాలచరికమను 

నాటకమందు సైతము (8.1) గోపికలు వర్ణింపంబడిరి. అప్పుడీ విషయము డా, 
- ఇజీరావు 1 పక్షము, డా. భండార-రుగారి సక్షముకం"టె మిక్కిలి సయుకి 

*ేయచున్నది 
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కొనవలసివచ్చును, ఈ కథలకు నితిహాసమే మూలాధార మనునది 

మా(తము నిర్వివాదమై యున్నది. నలువు రైదుగురు శ్రీకృష్ణులు లే 
రనియు, నైతిహాసిక పురుషు: డొకండే యనియు మా మత మని 
యిందలి సారాంశము. ఇప్పుడే శ్రీకృష్ణునియొక్క కాలము విచా 
రింతము. శ్రీకృష్ణ, యాదవ, పాండవులయొక్కయు,. భారత 
యుద్ధముయొక్కయు, కాల మొక్కటియే (అనంగా; కలియు గారం 

భము), గాన పురాణములయందున్న గణితము ననుసరించితి మేని, 

అప్పటినుండి యిప్పటికి నైదువేలవత్సరములకంశె నెక్కువయే యైన 

దనియు, నిదియే (శ్రీకృష్ణుని యొక్క సత్యమైన కాలమనియు రా.బ. 

చింతామణీరావు వైద్య అనువారిచే. (బకిపొదింపంబడినది. * కాని 

పురాణములో పర్ణింపంబడిన పాండవులకాలను మొదలు శకకాలము 

వజికు! బుట్టిన రాజులయొక్క తరములను విచారించితి మేని యది 

వేటుగ నుండును, కావున పరీక్షిన్మహారాజు జన్మము మొదలు నందుని 

యొక్క యభిషేకపర్యంతము 1115 (లేక 1015) సంవత్సరములగు 

చున్నవని (భాగ, 12220; మజియు విష్ణు. 4.24.82) భాగవతము 
నందును, విష్ణుపురాణమునందు నున్న వచనములయొక్క యాధా 

రమునుబట్టి క్రైస్సవశకమునకు పూర్వము 1400 సంవత్సరములు జరిగి 

నట్టు విద్వాంసులచే నిప్పుడు నిశ్చయింప(బడినది, మణియు నీ కాల 

మును స్వీకరించితి మేని శ్రీకృష్ణుడు భాగవతధర్మములను ఎంత 

తక్కువగ గణించినను 140U సంవత్సరము (కీస్తు జననమునకు 

పూర్వమే (అనయా: బుద్ధునికంకొ సుమారు 800 సంవత్సరములు) 

(పవర్తి ంప(జేసెనని శేలిను, శ్రీకృష్ణుడు, పాండవులు అను వా రైతి 

* ర్రావుబహదూర్ చింతానుణి రా వనువారు, వారి నుతమును వారిచే. 
ము దింప(బడిన సుహాభారతము “పైని టీకాత్మకమగు నాంగ్ల (గంథముస వాసి 
యున్నారు. మజియు సీ విషయము నక్కడనున్న దక్కన్ కళాళశాలయొక్క 

సొంవత్సరికోత్సవ సందర్భమున 1914 సంవత్సరమున వా రొనర్చిన యుసన్యా 

సమున విపరించియున్నారు. 
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హోసిక పురుషులై నను శ్రీకృష్ణు(డను క్షియవీరుని (క్రమముగ 

మొదట నొక మహాోపురుషుండనియు, ననంతరము విష్ణువనియుర, 

దుదకు( బూర్జపర(బహ్మ మనియు |బాహ్మణు లంగీకరించు నప్పటికి 
బహుకాలము. గతించియుండును. కావున ఖాగవతథర్మము లుత్స 

న్నములైన కాలమును, భారతయుద్ధముయొక్క కాలము నొకకు 

యని చెప్పుటకు ఫీలులేదని యనేకు లనుచుస్నారు. కావున నీ 

యూహలచే నేమియు | బయోజనము గన్ఫట్టదు, ఎవరిని దేవుడని 

యెన్నవలయును, ఎవరిని యటు లనరా దను విషయమున నాధు 

నికుల యూహకును, మూడు నాలుగువేల సంవత్సరములకంకు 

పూర్వమునందున్న చారి యూహకును (గీ. 10. 41) చాల భేద 
మున్నది. మటీయు, జ్ఞాని తానే బ్రహృమయు. డగుచున్నాండని శ్రీక్ళ 

ష్లునికంకె పూర్వమందున్న యుపనిషత్తులలో సిద్దాంతీకరింప, బడినది 

(బృ. 14. 6): మెత్యుపనిషత్తునందు, రుద, విస్ట్ర, అచ్యుత, నారా 

యణాదు లెల్లరును (బహ్మస్వరూఫు లె (మైత్యు. ° 7) యని స్పష్ట 

ముగ జెప్పలుడినది. శ్రీకృష్ణుడు పర్మబహ్మత్వమును బొందుటకై 

విలంబ మగుటకుం గారణ మేమి? ఇతిహాసమును జూచితి మేని 

బుద్దు(డు “తాను (బహ్మభూతులే డైనట్టు చెప్పుకొనువా(డ(ట (సేల 

సుత్త. 14; థేరగాథ. 881). బుర్ధుండు జీవించియుండ(గనే దేవుం 

డను గౌరవమును బొందుచుండె ననియు, మరణానంతరమందు 

వెంటనే యాతనికి “దేవాధిదేవత్వము'యొక్క, లేక, వైదికధర్మముల 

యందున్న పరమాత్మయొక్క స్వరూపము, [ప్రాప్తించుటచే నాతనిని 
పూజించుటయు [పారంభింపంబడిస దనియు |బమాణభూతములగు 

బౌద్ద గంథములనుబట్టి కాన్సించుచున్నది. (డీస్తు సైత మటులే గౌర 

వింప(బుడిను, బుద్ధుండును డ్రీస్తువు నను వారివలెనే శ్రీకృష్ణుండు 

సన్నాసము( గైకొనలేదు, భాగవతధర్మములను, నివృత్తిపరముగC 

జెప్పలేదను మాట నిజమే; కాని యంతమాతముచే, బౌద్ధధర్మముల 

యొక్కయు, క్రి సవథర్మముల యొక్కయు, మూలపృ్ఫరుషులకువఖె 
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భాగవతధర్మములయొక్క |పవర్శకులకును [పారంభమున నుండీ 
(బహ్మముయొక్క గాని, లేక్క దేవునియొక్క గాని స్వరూపము 

(పాప్పించుట కేమియు నభ్యంతరము లేదు, 

శ్రీకృష్ణుని కాల మిట్లు నిశ్చయింపయిడిన పిదప, భాగవత 

ధర్మములయొక్క యుదయమును నా కాలముననే యాయె నని 

చెప్పుట (పశస్త మును సయుకి,కమును నై యున్నది. పాశ్చాత్యపండి 
తులు సామాన్యముగ నటు లొప్పుకొనక పోవుటకు కారణము వేటు 

గనే యున్నది. బుగ్వేదముయొక్క కాలమే | కీస్తువునకు. బూర్వ 

మున 1000 గాని 2000 గాని సంవత్సరములకం'కు నెక్కువ పాచీ 

నము గాదని యీ పండితులలో ననేకు లిప్పటికిని చెప్పుచునేయు 

న్నారు. కావున భక్రి పరములగు భాగవతధర్మములు డ్రీస్తుశకముకంశె 

సుమారు 1400 సంవత్సరములు పూర్వము వెలువడినవని చెప్పుటకు 
వారిలెక్కనుబట్టి వారికే యసంగతముగ6 దోంచుచున్నది. కారణమే 
మనః బుగ్వేదానంతరమున యజ్ఞయాగాది కర్మలకు |పతిపాదక 

మగు యజుర్వేదమును బ్రాహ్మణ గంథములును, అనంతరనున జ్ఞాన 

పరములగు నుపనిషత్తులును సాంఖ్యశానస్త్రమును; తుదకు భక్షి పరము 

లగు |గంథములును, నను నీ క్రమము వైదికధర్మవాజ్మయమును 

బట్టి నిర్వివాదముగ సిద్ధ మగును. కేవల భాగవతధర్శముల గంథ 

ములను జూచినను బొపనిషదిక జ్ఞానము, సాంఖ్యశాస్త్రము, చిత్త 

నిరోధరూపముగు యోగము మొదలగు ధర్శాంగములు, భాగవతధర్మ 

ములు వెలువడుటకు. బూర్వమే |పచలితములై యుండెనని స్పష్ట 

ముగ? గాన్సించుచున్నది. కాలము నెంత తగ్గించినను బుగ్వేదానం 

తర మందును, భాగవతధర్మములు వెలువడుటకు[ బూర్వము నను 

నీ వేర్వేజగు ధర్మాంగముల యొక్క (పొదుర్భావమును, వృద్ధియు 

నగు లోపల పది పం్మడెండు శతాబ్దము లైనను గడచి యుండునని 

చెప్పవలసివచ్చును; కాని భాగవతధర్మములను శ్రీకృష్ణుడు తనకాల 
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మునందు (అనంగా: క్రీస్తునకు పూర్వము సుమారు 1400 సంవత్సర 

ములనాండు (పవ ర్తింప( జేసెనని యొప్పికొనినను నీ పండితుని 

మతమున నీ ధర్మాంగములయొక్క వృద్ధియగుటకు, దగిన యవకా 

శము సైభముండదు. కారణ మేమన : బుగ్వేదముయొక్క కాలమే 

_ యీపండితుండు |క్రీస్తువుకంతె పూర్వము 1500 సంవత్సరములు గాని 
2000 సంవత్సరములుగాని ల్ల యై యుండునని యెన్ను కొనుచున్నా(డు. 

అటులైన నూజు సంవత్సరముల [కిందటం గాని యెక్టువగ లెక్కించిన 

నై దాతువందల సంవత్సరముల [కిందటంగాని, భాగవీతధర్మము లుళ్చ 

న్ను లైనవని చెప్పవలసివచ్చును, ఈ కారణమున వెనుక? జెప్పి 

నటు లేదో యొక నీరసవిషయము నాధారముగం గైకొని దానికి 
శ్రీక్ళష్ణునియొక్కు గాని, భాగవతధర్శములయొక్క గాని సంబంధ 

మును గళ్చించి, భాగవతధర్మముల యొక్క యుదయము బుద్ధుని 

యనంతరమున నాయె నని చెప్పుటకు సైతము కొంతనుంది పొళ్చా 

త్యపండితులు సిద్ధముగనే యున్నారు; కాని జైన (గంథములలోను, 
బౌద్ధ్యగంథములలోను నునీ భాగవతధర్మములు "పత్యేకముగ (వాయ; 

బడుట వలన భాగవతధర్మములు బుద్ధునికంకొ పాదీనములై యుం 

డునని స్పష్టముగం గాన్పించుచున్నవి. కావున భాగవత ధర్మోదయ 

కాలమును, బుగ్వేదాద్మిగంథములయొక్క కాలమును, నేను వాసిన 

“ఓరాయన* మను (గంథమంద్యు (బతిపొదింపః బడినట్టు వెనుకకు 

జరుపవలయు నని డా, బుల్లర్ అను వానిచే. జెప్ప్యబడినది. * 

పొశ్ళాత్యపండితులచే కొన్ని సందిగ్గములగు నూహలయొక్క బల 

ముచే నిశ్చయింపయడిన వైదిక గంథముయొక్క కాలము సత్యమై 

నది కానందున, వైదికకాలము యొక్క పూర్వమర్యాద క్రీస్తుకంకు 
పూర్వమున 4500 సంవత్సరములకంకు తక్కువ యని చెప్పుటకు 
CRETE UT 0202 2220205022 2622 6420 ఇర 9249 422 LET TTT LTT LLL 246940 44 2490424 01964464 42004 0210296000 1244 22 4422 092504 49020 4881 1482444844 440 

* డా, బులి రొజే రచియింపంబడిన Indian Antiquary, September 

1894 (Vol- XXII. pp. 238-249) లో 'ఓరాయన' |గంథము'పై చేసిన విమ 
ర్భమును జూడుము, 
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వీలులేదని వేదమందున్న యుదగయన స్థితిదర్శకములగు వాక్య 

ములయొక్క యాధారముచే *ఓరాయని |గంథము నందు నాచే 

స్పష్టముగ నిరూపింపంబడినది. ఈ యనుమాన మిప్పు డనేకులగు 
పాశ్చ్ళాత్యపండితులకు సమ్మతముగనే యున్నది. బు గ్వేదకాల 

మిటులు వెనుకకు జరిపితిమేని అనంగా: వెదికధర్మములయుక్క 

యన్నియంగముల వృద్ధికిని యోగ్యమ ఎ నవశాశము నిచ్చితిమేని, 

భాగవతధర్మోదయ కాలమును సంకోచింపజేయ నవసరము లేదు. 

“బుగ్వేదానంతరమున నుత్సన్నమైన (బాహ్మణాది (గంథములలో 

కృత్తిక మొదలుకొని నక్షతములను లెక్కించుట సంపదాయ 

మగుటచే నా బాహ్హణములయొక్ల కాలము |కీస్తుకు పూర్వమునందు 

సుమారు 200 సంవత్సరములని చెప్పవలసివచ్చును” అని మహా 
రాష్ట్ర భాషయందు శై. శంకరబాలకృష్ణ దీక్షితునిచే తన భారతీయ 

జ్యోతిళా ఎస్రముయొక్ల యితిహాసమునందు నిరూపింపయిడినధి; కాని 

యుదగయన స్థితిని బట్టి (గంథముల కాలమును నిర్ణ యించు పద్ధతి 

యుపనిషత్తుల విషయములలో నుండునట్లు మౌ శెప్పుడును కాన్చింప 

లేదు, రామతాపినివంటి భ కి క్రిపరమైనట్టిది 7 గాన్సి లేక్క యోగతత్త్వము 

వంటి యోగ పరమగు నట్టిది గాని యగు నుపనిషత్తులయొక్క 

భాషయు, రచనయు |పాచీనముగం గన్చట్టదు, ఇంత మాతముచే 

నన్ని యుపనిషత్తులకాలమును, బుద్ధునికంకె నాలుగై దువందల 

సంవత్సరములకంకు (ఉపాచీనమై యుండధని యనేకు లూహించు 

చున్నారు; కాని పూర్వోక్తవిధమున కాలనిర్ణయము6 జేయు నెడల 

నిది తప్పని తోచును. జ్యోతిషము మూలమున నన్ని యుపనిషత్తుల 

కాలమును నిశ్చయించుట సాధ్యము కానిమాట నిజమే, అయినను 

ముఖ్యములగు నుపనిషత్తులయొక్క కాలమును .నిశ్చయించుట 

కీ రీతి మిక్కిలి యుపయోగించును. భాషయొక్క శైలిని జూ చినను, 

మ్మైత్యుపనిషత్తు పాణినికంకె |పాచీనముగనే యున్నదని పొ, 
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మాక్సుముల్ల రుచే జెప్పయడినది, * కొరణమేమన ; ఈ యుపనిషత్తు 

నందు, _మై తాయణిసంహితయండే “పెకి కాన్సింఎచునవియు, పాణీ 

నీయవ్యాకరణమున (పచారములో లేనివియు (అనంగాః ఛాందసము 

లైనవియు) నగు ననేక సంధులు గలవు; కాని, మైత్యుపనిషత్తు 

లన్నింటిలో మొదటిది (అనగా: అతి పాదీనమగు నుపనిషత్తుకాదు. 

మై తాయ ణ్యుపనిషత్తునందున్న |బహ్మాజ్ఞానమును, సాంఖ్యము నను 

సీ రెంటికిని సంబంధము కలదు. ఇంతియకొక యా యా స్థలముల 

యందు ఛాందోగ్యము, బృహదారణ్యకము, తై త్తిరీయము, కఠము, 

ఈ శావాన్యము నను నుపనిషత్తులయందున్న వాళ్యములును శ్లోకము 

లును మైత్ర్యుపనిషత్తులో పమాణార్భమై (గ్రహింపయుడినవి, ఈ యుపని 

షత్తులయొక్క నామములు మై[త్యుపనిషత్తులో (పత్యక్షముగ వ్రాయ; 

బడలేదు. అయినను నీ వాక్యములను [వాయుచు "ఏవం హ్యాహ” 

అనియు, “ఉక్తం చి (చెప్పబడినది) అనియు ఇటు పరవాక్య 

దర్శకములగు పదము లుండుటచే నా వాక్యములు నుణీయొక 

(గ్రంథములోని వనియు, మైత్యుపనిషత్కారుండు స్వయముగ జెప్పి 

నవి కావనియు నిస్సంశయముగం జెప్పవచ్చును. మణియు నివి 
యెక్కడి వైనదియు నితరములగు నుపనిషత్తులను జూచి సహజముగ 
నిశ్చయింపవచ్చును. ఇప్పు డ్రీ మై[త్యుపనిషత్తునందు, కాలరూపమగు, 

లేక, సంవత్సరరూ పనుగు (బహ్మము యొక్క వివేచన చేయంబడు 

నప్పుడు (మైత్యు. 6.14) “ మఘా నక్షత్రము మొదలుకొని వరుసగ 
(శవిష్ట (అనయా: ధనిష్థా నక్షతము యొక్క సగము భాగము పెకి 

వచ్చుపర్యంతము (నుఘాద్యం [శవిష్టార్ధం) దక్షిణాయన మగు 

చున్నది. మణియు సార్పము (అనంగా;ః ఆశ్రేషా నక్షత్రము) మొదలు 

కొని విపరీత కమముగ (అనయా: అశేష, పుష్యమి, ఈ మొదలగు 

*See Sacred Books of the East Series, Vol. XV. Intro. pp. 

మయమే, 
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(పకారముగ వెనుకకు) లెక్కింతు మేని ధనిష్టా నక్షతముయుక్కు 

అర్థభాగ పర్యంతము నుత్రరాయణ మగును” అని వర్ణింపబడినది. 

ఈ యుదగయన స్థితిదర్శకములగు వచనము లా కాలమున నుండు 

నట్టి యుదగయన స్థితినే యనుసరించి యుండవలయు నని స్పష్ట 

మగుచున్నది, నుజీయు దానింబట్టి యీ యుపనిషత్తుయొక్క కాల 

నిర్ణయమును గణితశాస్త్రము మూలమున సులభముగ, జేయవచ్చును. 

కాని యీ విధమున కాలనిర్ణయము నెవరును చేయలేదు. మై త్యు 

పనిషత్తునందు చెప్పబడిన యీ యుదగయనస్థితి వేదాంగ జ్యోతిష 

మందున్న యుదగయన స్థితికంతె (పాచీన మైనది. కారణ మేమన : 

"వేదాంగ జ్యాతిషమునం దుదగయనముయొక్క యారంభము 
ధనిష్టా నక్ష తముయొక్క ఆరంభమునుండీ యగునని స్పష్టముగ 

నున్నది. మజియు మైత్యుపనిషత్తునం దారంభము ధనిష్టూర్ధము 

మొదలుకొని చేయబడినది, మైత్యుపనిషత్తునందున్న (శవిష్టార్ధమను 

శబ్దమున నర్ధ మను పదమునకు సరిగా సగము” అని యర్థము 

[(గహింపవఖయునా ? లేక, “ధనిష్ట శతతార యను నీరెంటి మధ్య 

మున నెక్కడ నైనను” అని యర్థము చేయవలయునా? యను నీ 

విషయమున మతభేదము కలదు; కాని యేమి చెప్పినను వేదాంగ 

జ్యాతిషమునకు పూర్వమం దున్న యుదగయనస్థితి మైైత్యుపనిపషత్తు 

నందు వర్గీ ంప(బడినది. మజశియు నా కాలమునం దుండిన స్థితి యదీ 

కు యెయుండును. ఈ విషయమె సందేహము లేదు. కావున 

-వేదాంగజ్యాతిషకాలముయొక్క యుదగయనము మ్రైత్యుపనిషత్రాల 

మందలి యుదగయనముకంకై సుమారు నక్షతములోని సగము 
వెనుకకు వచ్చియుండునని చెప్పవలయును. వేదాంగ. జ్యోతిష 

మందున్న యుదగయనస్థితి [కీస్తుశకముకంకు సుమారు 1200 సంవ 

త్సరములు గాని, లేక, 1400 సంవత్సరములు గాని పూర్వమై యుండ 
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వచ్చునని జ్యోతిళ్శాస్త్రగణితమును బట్టి సిద్ధమగును; * మంశీయు 

నుదగయనములోని సగము భాగము వెనుకం బడుటకు సుమారు 

480 అబ్బము లగుననియు, మైత్యుపనిషత్తు [శీస్తువు కంకు పూర్వము 

1880 మొదలు 1600 వత్సరములలోపు గ నెప్పు డైనను వుట్టియుండు 

ననియు గణితముచే నిష్పన్న మగుచున్నది. తుట్టతుద కీ యుపనిషత్తు 

వేదాంగజ్యాతిషముకం'కె (పాచీనమైనదను విషయమున నైనను 

సంశయ మేమియు నుండదు. మై త్యుపనిషత్తులో నుళ్లేఖింపణడిన 

ఛాందోగ్యము మొదలగు నుపనిషత్తులు మైైత్యుపనిషత్తుకం కొను 

(పాబీనములని వేజుగ చెప్పనక్కజలేదు గదా! బుగ్వేదముయొక్క. 

కాలము కీస్తుకంకు పూర్వము సుమారు 4500 వత్సరము అనియ్యు 

యజ్ఞయాగాదిపరమైన _బాహృణముల కాలము [క్రీస్తుకు పూర్వమందు 

సుమారు 2500 వత్సరము లనియు, ఛాందోగ్యము మొదలగు జ్ఞాన 

పరము లగు నుపనిషత్తులకాలము (క్రీస్తుకు పూర్వము 1600 సంవత్స 

రము లనియు నిర్ణయమైన పిదప భాగవతధర్శములయొక్క. యుద 

యము, అభివృద్ధి వీనియొక్క కాలము నవీన' మని పాశ్చాత్య 

పండితులు చెప్పుటకు వీలులేదు. ఆవువలెను దూడవలెను నున్న 

శ్రీకృష్ణుడు, భాగవతధర్మములు ననువానికి సమకాలికత్వమును 

చెప్పుటకు భయసడ నవసరము లేదు, మజియు బౌద్ధ గంథ కారులచే 

వర్ణింపబడిన నితరములగు నితిహాోసములవల్ల సిద్ధమైన వస్తుస్థితికిని 

సరబంధథము బాగుగ కుదురును. ఈ సమయముసీనే' వైదికకాలము 

సమాషమై న్మూతముల యొక్కయు, న్మృతులయొక్కయు కాలము 

నారంభమై యుండును. 

* వేదాంగజ్యాతిష కాలమును గూర్చి మౌ ౧01101 (ఓరాయనము) అను 
నాంగ్లేయ గంథమునను, శై. శంకర బాలకృష్ణదీక్షి తులచే రచింపబడిన “భార 

తీయ జ్యోతిళ్యా స్త్రేతిహాసము * అను మహారాష్ట్ర[గంథమునను (వుట, 87.94 

మతశియు 127.189) వివేచన చేయబడినది, చూడుము, దానియందే యుదగ 
టి నె దికః గంగుల కాలము సైతము విచారింనయబడినది, 
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భాగవతధర్మములయొక్క యుదయము |క్రీన్తుకం కె పూర్వ 

మందు సుమారు 1400 సంవత్సరము (అనంగా: బుద్ధునికం'కె నుమా 

రే డెనిమిడి నూజుల వత్సరము, లయి యుండునని పైన చెప్పిన 

కౌలగణనముం బట్టి సిద్ధ నుగును, ఈ కాలము బహు (పాబీనముగనే 

యున్నది, అయినను (బావ్మణ్యగంథములయందున్న కర్మమార్షము 

సెతము దీనికంకు ప్రాచీన మనియు, నుపనిషత్తులయందును, సాంఖ్య 

శాస్త్రము నందును | పతిపాదింపథయుడిన జ్ఞానమును, భాగవతధర్మములు 

వెలువడుటకంకు వూర్వముననే | పచలితములై సర్వమాన్యములై 

యున్నవనియు పైన జెప్పంబడియున్నది. ఇట్టి స్థితిలో పూర్వోక్త 

మగు జ్ఞానమును గాని, థర్మాంగములను గాని యు పేక్షింపక్క శ్రీక్ళ 

ప్లునివంటి చతురుండును, జ్ఞానియు నైనవాండు తన ధర్మమును [పవ 

ర్తింపం జేసెదనని కాన్సి వారు పవర్తింపం జేసినను, నా కాలమందలి 

రాజర్జులకును; (బహ్మర్హులకును నది మాన్యమై లోకమున నది 

వ్యాపీంచిన దని కాని కల్పించుట నా కేమి యుక్త నుని తోంపదు. 

క్రీస్తు తన భక్తి పరములగు ధర్మముల నే యహుదీయులకు మొదట 

నుపటజేళించినో వారిలో నా కాలమున ధార్మికమైన తత్త్వము "లేక 

పోవుటచే తన భకి | పధానమగు ధర్మమును తత్త ప్రజ్ఞా నముతో సమ్మే 

ళనము( జేయుట కావశ్యకత కేకపోయెను. బైబిలుయొక్క (ప్రాచీన 
మైన నియమములలో జెప్పబడిన కర్మ మయమగు ధర్మము ననుస 

రించియే యీ నొ భక్షి మార్గము బయలువెడలిన దని చెప్పుటచేతనే 

(శ్రీస్తుయొక్క ధర్మోపదేశకార్యము సంపూర్ణ మాయెను. (కీస్తువు సైత 

మింతవజ'కే [పయత్నించెను. కాని (కీస్తుధర్మములయొక్క యీ విష 

యమును, భాగవతధర్మములయొక్క యితిహానముతో? బోల్చు సమ 

యమున, భాగవతధర్మము 'లెవరిలో నే కాలమున [పవృత్తములై నవో 

నా కొలమునం దొక కర్మ్శమార్గమునే కొక, (బహ్మజ్ఞానమును, కాపిల 

సాంఖ్యశాస్త్రసాంఖ్యమును సైతము పూర్ణముగ నెజీంగి యీ మూడు 

భు గీ, 11-34 
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ధర్మాంగములకు నేకవాక్యతను జేయుటను పైత మప్పుడు వారు 

నేర్చికొనిరని మనస్సున నుంచుకొనవలయును. ఇట్టి జనులతో మా 
కర్మకాండమును, నౌపనిషదిక జ్ఞానమును, సాంఖ్యజ్ఞానమును దూర 

ముగ నుంచి, కేవల భక్తితో భాగవతధర్మములను న్వీకరింపు( డని 

చెప్పుట యుక్తముగా నుండదు. (బాహ్మణములు మొదలగు వైదిక 

[గంథములలో వర్గి ంపయడినదియు, నా కొలమున వ్యాపించియున్న 

దియు నగు యజ్ఞయాగాది కర్మలకు ఫలమేమి? యని యుపనిషత్తు 

లయందు గాని, సాంఖ్యశాస్త్రముందు. గాని చెప్పబడిన జ్ఞానము 

వ్యర్థ మేనా? యనియు, భక్తి కిని, చిత్తనిరోధరూపముగు యోగమున 

కును సంబంధ మెట్లు కుదురు ననియు, సహజముగ బయలువెడలు 

(పశ్నలకు తగిన సమాధానమును చెప్పిననే కాని భాగవతధర్మములు 
(పచారములోనికి వచ్చుటకు వీలులేదు, కావున భాగవతధర్మముల 
యన్నింటిలో నీ విషయముల నన్నింటిని మొదటినుండి చర్చించుట 

యావశ్యక మగునని న్యాయదృష్టికిం దోంచును. మహాభారతాంతర్లత 

నారాయణీయోపాఖ్యానమును బట్టియు నీ సిద్ధాంతమే దృథమగును, 

ఈ యుపాఖ్యానమున భాగవతధర్మములతో నౌపనిషదికమైన (బహ 
జ్ఞానమును కలుపయిడినది. నాలుగు వేదములు, సాంఖ్యము, 

యోగము నను నీ యైదును భాగవతధర్మములలో, జేరియున్న వి. 

కావున వానికి పొంచర్యాతధర్మము అనియు పేరు గలదు (మ, భాం 

శాం. 339. 107). మటతియు “వేదముల యందలి యారణ్య కములు 

సైతము (అనయా; ఉపనిషత్తులు ఒకదాని కొకటి యంగములగును* 

(శాం, 848.82) అని చెప్పబడినది. పొంచరా| తశబ్దము న కీ నిరుక్తి 

వ్యాకరణరీతిచే సిద్ధము కాకపోయినను అన్ని మతముల యందలి 
జ్ఞానమున నేకవాక్యత భాగవత ధర్మములయొక్క యారంభముననే 

చేయంబడీస్ది యను విషయము మా[తమే స్పష్ట మగును. అయినను 
భక్తితో నితరములగు ధర్మాంగములకును నేకవాక్యత చేయుటయు 
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భాగవతధర్మముల యందలి |పధానవిషయము కాదు, భక్తియొక్క 

ధర్మతత్త్వము భాగవతధర్మములచేతనే మొదటం [బవర్తింపంబడ లేదు. 

రుుదునియొక్కు గాని లేక, విష్ణువుయొక్కగాని యేదో యొక స్వరూ 

పమునందలి భక్తి భాగవతధర్మములు వెలువడుటకు ముందే యారం 

భింప(బడియుండెను. మజణీయు నుపాస్య మేడైనను నది (బ్రహ్మము 

యొక్లపతీకము, లేక్క యొక విధమగు రూవమే యను కల్పనయు 

పూర్వకాలముననే వెలువడియుండిె నని మైత్యుపనిషత్తులోని పైన 

జెప్పిన వాక్యములను బట్టి స్పష్ట మగును (మ్మైత్యు, 7.7). రు[దుడు 
మొదలగు నుపొన్యములకు మాజుగ వానుదేవుండే యుపాన్యుండని 

భాగవతధర్మములయందు. జెప్పంబడిన మాట నిజమే; కాని యెపరిని 
భజించినను నా భజన యొక భగవంతునకే చెందును. మజీయు 

రుదు(డునుు, భగవంతుండును నను వారిరువురు లేరని భగవద్గీతల 

యందును, నారాయణీయోపాఖ్యానమునందును చెప్పబడినది (A. 

9. 28; మ, భా. శాం. శ్రీ41. 20-26). కావున కేవల వాసుదేవభక్తి 
యనునదియే భాగవతధర్మములకు ముఖ్యలక్షణ మని చెప్పుటకు వీలు 

లేదు వి సాత్వతజ్జాతులలో భాగవతధర్మము వెలువడెనో వాని 

యందు సాత్యకి మొదలగు పురుషులును, పరమభగవద్భక్తులగు భీష్ణా 

ర్షునులును, సాక్షాత్తుగ శ్రీకృష్ణుడును పరాకముముతోం గూడిన 

యనేక కార్యములను జేయుచు చేయించుచునుండిరి. కావున నా ధర్మ 

మునే యనుసరించి భగవద్భక్తులును, నా కాలమున (ప్రచారములో 
నున్న చాతుర్వర్ణ్య ధర్మానుసారముగ యుద్ధము మొదలగు వ్యావ 
హారిక కర్మలను చేయవలయు ననియే మూలభాగవతధర్మములయం 

దుండు ముఖ్యవిషయము. భక్తి మార్గము నవలంబించి వైరాగ్యయు క్ష 

మగు త్మీవబుద్ధితో సంసారమును వదలిన విరక్తు లా కాలమున సైతము 
బొత్తిగ లేకపోలేదు; కాని యిదంతయు సాత్వతముయొక్క, లేక, 

ధ్రీకృష్ణునియొక్క భాగవతధర్మములలో ముఖ్య సిద్ధాంతము కాదు. 
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భక్తిచే పరమేశ్వరుని జ్ఞానము కలిగిన పిదప భగవద్భక్తు(డు పరమేశ్వ 

రునివలె జగత్తుయొక్క "ధారణపోషణల నిమిత్తమై (పవర్శింపవలయు 

నని శ్రీకృష్ణుని యువచేశమునందలి సారాంశము, వీనిలో బ్రహ్మ 

జ్ఞానులు సైతము నిష్కామకర్మల. జేయుట కేమియు నాటంకముండ 

దని యుపనిషత్రాలములయందు జనకాదులచే నిశ్చయింప(బడినది; 

కొసి యా సమయమందు భక్తి వానిలో. జేరకపోవుటయే కాక 

జ్ఞానము కలిగిన పిదప కర్మలను జేయవలయునా? వలదా? యను 

విషయము వారి వారి యిచ్భానుసారముగ (అనంగా: వైెకల్పిక 

ముగ్య నుండెడిది (వే. సూ, కీ, 4 15). శుద్ధమైన నివృత్శికం'కె 

నిష్లామకర్మపరమైన [ప్రవృత్తి మార్షమే (థైష్కర్మ్యమీ) మిక్కిలి (శ్రేయ 

స్కరమని ఖాగవతధర్మముల యందలి సిద్ధాంతము, మంశియు కర్మ 

లకు జ్ఞానముతోడనే కాక భక్తితో సైతము యోగ్యమగు సమ్మేళనము 

చేయంబడీనది. భాగవతధర్మములయం దున్నవియు, స్మార్తధర్మ 

ములకంశె వేళైనవియు నగు నీ ధర్మములకు మూల్మపవర్తకులగు 

నరనారాయణులును, నిటులే యన్ని కర్మలను నిష్కామబుద్ధితో6 

జేయుచు నుండిరనియు, నిటులే యెల్ల వారును కర్మలను జేయుచు 

నుండుట యావశ్యక మనియు మహో భారతమున నొకచోట చెప్పు 

బడినది (మ, భా, ఉద్యో, 48.21 322). నారాయణీయోపాఖ్యానము 

నందు మా|తము “పవృత్తి లక్షణ శైవ ధర్మో నారాయణాత్మకః 9 

“నారాయణీయములు, లేక్క భాగవతధర్శ్మములు (పవృత్తిపరము 

(అనయా: కర్మపరము లైయున్నవి” (భా.శాం, 847.81) = అని 

వాని లక్షణము స్పష్టముగ( జెప్పంబడినది. నారాయణీయములు, 

లేక్క మూలభాగవతములగు ధర్మములలోను నిష్కామ (పవృ త్తిరూప 

మగు తత్త్వమునకే నైష్కర్మ్యమని "పేరు. ఇదియే మూలభాగవత 

యందు సిద్ధాంతము; కాని కొంతకొలమున కీ సిద్ధాంతము 

వ్యాప్తి తగ్గను. వైరాగ్యపరమగు వాసుదేవభ క్షి యీ ధర్మ 

Hs. 
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ములలో (పధానముగ నంగీకరింపంబడె నని భాగవతమును బటి 

స్పష్ట మగుచున్నది. మణియు నారదపాంచరా[తములలో మాత్రము 

భ క్రివలెనే మంత తంత్రములు సైతము భాగవతధర్మములయందు( 

జేర్చంబడినవి, అయిన నివి యా ధర్మముల యొక్క మూలస్వరూప 

ములు కావని భాగవతమును బట్టియే స్పష్టమగుచున్నది. కారణ 

మేమన ; నారాయణీయములు, లేక సాత్వతములగు ధర్మముల 

విషయమై చెప్పవలసిన సమయము వచ్చినవుడు సాత్వతునియొక్క 
లేక్క నారాయజణబుషియొక్క (అనంగా; భాగవతములగు) ధర్మ 

ములును, నైష్కర్మ్యలక్షణములుగ నున్నవని భాగవతమునం జెప్ప 

బడినది (భాగ. 1.8.8 మజియు 11.4.6). పిదప నీ నైష్కర్మ్యధర్మము 

నందున్న భక్షికి తగినంత [పాధాన్యము చెప్పంబడకపోవుటచే భక్తి 

పరమైన భాగవతపురాణము చెప్పవలసి వచ్చినదని చెప్పంబడినది 

(భాగ, 1. 5. 12): దీనినిబట్టి మూల భాగవతధర్మములు నైష్కుర్మ్య 

(పథానములు (అన(గా: నిష్కామకర్మయే (పధానముగాః గలవి 

అనియు బిదపంగొంతకాలమునకు వానియొక్క స్వరూపము మాటి 

భ శ్రిపధానములైన వనియు నిర్వివాదముగనే సిద్ధ మగును. జ్ఞానము 

నకు భ క్షితోడను నిత్యసంబంధము( గలుగంజేయు మూలభాగవత 

ధర్మముల యందును నా|శ్రమ వ్యవస్థారూపమగు స్మా ర్హమార్లము 

నందును ఖీద మేమి? కేవల సన్న్యాసపరమగు జై జైనబౌద్ద ధర్మముల 

(పచారముచే భాగవతధర్మములయందున్న కర్మయోగ మణంచి 

చేయ(బడినందున దానికి మజియొక (అనయా: వైరాగ్యపరమగు 

స్వరూపము ఎట్లు వచ్చినదనియు భౌద్ధధర్మముల యేంపణంగినపిదప 

వెలువడిన వైదికసం(పదాయములలో, గొన్నింటిచేతం. దుదకు 

భగవద్గీతయందలి సన్నాసపరమగు స్వరూపమును, గొన్నింటిచేత 

భక్షి క్రిపరమగు స్వరూపమును, మటికొన్నింటిచేత విశిష్టాద్వైతపరమగు 

స్వరూపమును) నెట్టు కల్చించినారను నిట్టి యైతిహాసిక (ప్రశ్నల 
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యొక్క వివేచనము వెనుకనే చేయబడినది. అందుచేత నిచ్చో 

మరల జెప్ప నవసరము లేదు, 

వైదికధర్మముల యొక్క సనాతనమైన [పవాహమునందు 

భాగవతధర్శము లెప్పుడు పుట్టినదియు, మొదట నవి కర్మ పథాన 

ములో, లేక్తు (పవృత్తిపరములో యై యుండినను, పిదప నవి భక్తి 

ప్రధానము లయినదియు, రామానుజాచార్యుల వారికాలమున 

విళిష్టాద్వెతరూప మైనదియు, పైన జేయ:బడిన సంక్షిప్త వివేచన 

వలన దెలియును, భాగవ తధర్మములయొ క్క యో వేర్వేజగు 

స్వరూపములలో మొట్టమొదటనున్న (అనగా: నిష్కామ కర్మపర 
మైన) స్వరూపముమా[తమే గీతా ధర్మములయొక్క స్వరూపము. 
ఇప్పుడిట్టి మూలగితలయొక్క జాలము విషయమై యేమి యూహా 

చేయవచ్చునో సంక్షేపముగం జెప్పుచున్నా (డను. శ్రీకృష్ణుని 
యొక్కయు, భారతయుద్ధము యొక్కయు కాల మొకశే (అనగా: 
కీ పూ. సుమారు 1400 సంవత్సరము లే) యైనను మూలగీతయు, 
మూలభారతము నను భాగవతధర్మముల సంబంధమైన (పథాన 

(గ్రంథములు రెండును నా కాలముననే పుట్టినవని చెప్పుట సాధ్యము 

కాదు. ఏ మతధర్మ మైనను బయలువెడలిన వెంటనే యా మత గంథ 
ములు సిద్ధములై యుండవు. భారతమును గీతలును నటులే మత 
ధర్మములు వెలువడ(గనే వెలువడిన వనుటకు వీలు లేదు. భారత 
యుద్ధమైన పిదప పొండవులకు పౌత్తు9 (డగు జనమేజయుడు సర్సృ 
యాగము చేసినపుడు వైశంపొయనులు గీతాసహితమగు భారతమును 
తొలుత నతనికి జెప్పెను. దానినే సూతుడు శౌనకునకు. జెప్పెను. 
పిదప భారతము (పవృత్తమైన దని కథ ప్రస్తుత మహాభారతము 
యొక్క |[పారంభమున (వాయ (బడినది. -సౌతి 'ముదలుగా'గల 
పౌరాణికులద్వారా వెలువడినపిదప దీనికి కావ్యమయ మగు |గంథము 
యొక్క స్థాయికమైన స్వరూపము లభించులోవల నేమ్మాత మైనను 
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కాలము గడచి యుండవలయునని స్పష్టమగుచున్నది; కాని యా 

గడచినకాల మెంత యైనదియు నిశ్చయించుట కిపుడు సాధనము 

లేవియు లేవు. అయినను భారతయుద్ధమైనపిదప సుమారు 500 
సంవత్సరములలోపలనే యార్జ మహాకావ్యాత్మకమగు మూలభార 

తము నిర్మింపబడియు ండు నని చెప్పుట యుక సాహసము కాదు. 

కారణ మేమన : బౌద్ధధర్మములను బోధించు ధర్మ|గంథములు, 

బుద్ధునిమరణానంతర మింతకంకు శీఘముగ బయలువెడలెను. 

అర్హ మహాకావ్యమున నాయకుని పరాకమమును మృాతమే వర్ణించుట 

చేత కార్యనిర్వాహము కానేరదు. నాయకుండు చేయవలసినకార్యము 

యోగ్యమైనదియు, అయోగ్యమైనదియు సైతము చెప్పవలసివచ్చును, 
వే యేల? ఆర్థమహాకావ్యములో నిది యొక ముఖ్యకార్య మని 

సంస్కృత వాజ్మయమునుబట్టియే కాక యితర వాజ్మయము లయం 

దలి యిట్టి నుహాకావ్యములను బట్టియు! గన్పట్టును. ఇప్పటివారి 

యూహలనుబట్టి విచారించికిమేని నాయకుని కృత్యములను పరి 

శుద్ధమగు నీతిదృష్టితో సమర్దింపవలయును; కాని పూర్వకాలమున 

నిప్పటిపలె ధర్మమునకును, నీకికిని భేదము పరిగణింపబడకపోవుటచే 

దీనిని సమర్ధించుటకు ధర్మదృష్టి తప్ప మజియొక మార్గము లేక 

పోయెను. మజియు ఖారతమునందలి నాయకుల కన్వయించునట్టి 

లేక, వారిచేతనే (పవర్తింపం జేయంబడినట్టి భాగవతధర్మముల 

యాధారముచేతనే వారి కృత్యములను సమర్థించుట యావశ్యక మని 

వేటుగ( జెప్పనక్కజలేదు. మఆియు భాగవతధర్మము లే కాక యా 

కాలమున బయలువెడలిన యితరములగు వైదిక ధర్మమార్గ్లములు 

సైతము కొంచెము కొంచెముగ6 గొని, పూర్మోగం గాని నివృత్తి 

పరము లేయై 'యుండుటచే వానియందున్న ధర్మతత్స్వము'యొక్కొ 

యాధారముచే భారతమునందలి నాయకులయొక్క పరా కను 

కృత్యములను పూర్ణముగ సమర్థించుటకు వీలు లేకపోయెను, కావున 
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మహాకావ్యాత్మకముగు మూలభారతములోనే కర్మయోగపరములగు 

భఖాగవతధర్మములను నిరూపించుట యావశ్యక మాయెను. గీత యా 
నిరూపణయే యై యున్నది. మటీయు భాగవతధర్మములయొక్క 

మూలస్వరూపమును యు క్షియు క్రముగ (పతిపాదించుటకు, యథార్థ 

ముగ మొదట్మిగంథము కాకపోయినను మూల్యగంథ మగుటచే దాని 

యొక్క కాలము సుమారు 500 సంవత్సరము[లై యుండవచ్చునని 

యూ హీొంపవచ్చును. ఇట్టూహించుట కేమియు నభ్యంతరము లేదు. 

గీత యనునది భాగవతధర్మములను బోధించు మొదటిగం 

థము కాకపోయినను పైన చెప్పినట్లు ముఖ్య(గంథ మైనను కావ 

చ్చును; కాన దానియందు (పతిపాదింపయిడిన నిష్కామకర్మయోగ 

నూ కాలమున నాచరణలో నున్న యితర ధర్మమార్గములతో అనయా: 

కర్మకాండతోడను, నౌపనిషదజ్ఞానముతోడను, సాంఖ్యముతోడను, 

చిత్తనిరోధరూపమగు యోగముతోడను, భక్తి తోడను. విరోధింప 

కుండనే యున్నదని నిరూపించుట యావశ్యకము. నే యేల? ఇటు లే 

నుతముతోడను విరోధింపకుండుటయే యీ (గంథమువలన. గలుగు 

ముఖ్య[పయోజన మనియు. జేప్పవచ్చును. వేదాంతము, మొమాంస 

యను నీ మార్గదర్శకములగు (గంథములు పిదప బయలు వెడలి 

యుండుటచే మూలగితలయందు వానిని |పతిపాదించుటకు వీలు 
కలుగకపోయెను. కావుననే గితలలోనున్న వేదాంతము |పక్షిపమై 
యుండునని యనేకు లెన్నుచున్నారు; కాని యీ మార్గదర్శకము 

అగు వేదాంతము, మొమాంస యను శాస్త్రములు పిదప రచింప 

బడినవైనను వానియందు. |బతిపాదింప(బడిన విషయము మిక్కిలి 

[పాచీనమైనదని పైనం జెప్పంబడినది. కావున నీ విషయము మూల 
గీతలయందు( జెప్పంబడుట యొక దోషము కాదు. అయినను మూల 

భారతమును బట్టి మహాభారతము రచియింవంబడినవుడు మూలము 

నందున్న గీతలు బొత్తిగ మాజిలేదనియు నే చెప్పను, వీ మతమున 
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నైనను నన్నిరేశములయందును నప్పుడప్పుడు భేదములు గలిగి యనే 

కములైన యుపమతములు నిర్మితము లగుచుండునన్నియితిహాసము 

లంబట్టి కాన్సించును. భాగవతధర్శ్మముల విషయమును నిటులే 

యుండవచ్చును. నారాయణీయోపాఖ్యానమునందే కొందు భాగ 

వతధర్మములు చతుర్వ్యూహములు (అనంగా : వాసుదేవుండు, సంక 

ర్హణుండు, (పద్యుమ్ను (డు, అనిరుద్దు(డు) కలవనియు, కొందటు తి 

వ్యూహములు గలవనియు, మటజీకొందటు ద్వివ్యూహము లే యనియు 

నింకను కొంద జేకమే కలదనియు చెప్పుదు రని స్పష్టముగం జెప్ప 

బడినది (మ.భా,శాం, 848.57). ఇటు లే మజికొన్ని మతభిదములు 

తర్వాత వెలువడి యుండవచ్చును. అటులే యొపనిషదికము, సాం 

ఖ్యము నైన జ్ఞానమును వృద్ధియగుచునే యుండును. కావున మూల 

గీతలయందు స్థాలిత్య మేమైన నున్నచో దానిని తొలగించి యవి 
వృద్ధిపొందుచున్న పిండ బహ్మాండముల జ్ఞ జానముతో: బూర్తిగం గలసి 

పోవునట్లు చేయుట యస్వాభావికము గాని, మూలగీతల యుద్దేశము 

నకు విరుద్ధముగాని కాదు, కావుననే |పస్తుతమందున్న గితలయందు 

(బహ్మసోతము బుల్తేఖింపబడినవని పైన “గితలు_|బహ్మసూ|త 

ములు” అను శీర్షిక క్రింద నిరూపింపయణుడినది. మణియు గితలయం 

దిట్టివి నుజికొన్ని మార్చు లుండవచ్చును, అయినను మూలగీతా 
(గంథమున నిట్టి హెచ్చుతగ్గుల నైనను విశేషము చూవుట సాధ్యము 

కాదు. గీతకు |పస్తుతమందున్న (పామాణ్యము మహాభారతానంత 

రమున వచ్చినట్టుగ గన్బట్టదు. (బహ్మసూతములయందే “స్మృతి 

శబ్దముచే గీత |పమాణార్థమై స్వీకరింప(ుడిన దని పైన చెప్పబడి 

నది. మూలభారతము మహాభారత మైనప్పుడు మూలగీతలయందు 
విశేషము భేద ముండునేని యీ ప్రామాణ్యమున కాటంకము వచ్చియే 

యుండును; కాని యటులు గాక యీ (పొమాణ్య నుంతకంకెను 

వృద్ధి యగుచునే యుండెను; కావున మూలగీతలయం టేమేని భేద 
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మున్నచో నది యొక గొప్ప కాదు. మూలమునందున్న యర్థము 

దేనికే పరిపోషీంపంబడునో యక్ష యది యుండవలయునని యను 

మానింప వలసివచ్చును. గీతకు నొకపరి యిట్లు [పాస్తమైన స్వరూ 

పమే యింతపర్యంతమును స్థిరముగ నుండెను. పిదప దానిలో మార్చే 

మియు జరుగలేదు అని యా యా పురాణములయందు |పస్తుతమం 

దున్న భగవద్గీతను బోలునట్టుగం జెప్పణడిన యనేకములగు గీతల 
బట్టి స్పష్ట మగును. కారణ మేమన; ఈ పురాణము లన్నింటిలో నతి 

(పొచీననుగు పురాణముకంకె సైతము కొన్ని శతకములనుండియై 

ను (పస్తుతమందున్న గీత పూర్ణముగ |పమాణభూతము కానిచో, 

నా కారణముననే నూర్ను టకు పీలు లేక దానిని బోలునట్లు మతియొక 

గీత చెప్పణడిన దను కల్పనయే తోంచుటకు వీలులేదు. అటులనే 

పతి సాం్యపదాయిక టీకాకారు(డును, గీతలయందున్న యొక శబ్ద 

మునకే బలాత్కారముగ వేర్వేజగు నర్థము చెప్పి గీతార్థమును తమ 

సంపదాయమున కనుకూలముగ నున్నదని నిరూపించుటకై శమ 

పడవలసిన యవసరమును లేదు. (ప్రస్తుతము గీతలలో నున్న కొన్ని 
సిద్ధాంతములు పరస్పర విరుద్ధములుగ6 గాస్పించుచున్నవి. కావున 

(ప్రస్తుతమందున్న మహాభారతము నందలి గీతలలో సైతము పిదప 
నప్పు డప్పుడు మార్చు చేయబడి యుండునని యనేకు లూహించు 

చున్నారు; కాని, యీ విరోధము వాస్తవికము కాదనియు, నిది _థర్మ 

(పతిపాదనము చేయు పూర్వాపర వైదికపద్ధతియొక్కు స్వరూపమును 

బాగుగ6 దెలిసికొనక పోవుటచేం గలుగు [భమ మనియు నారంభము 

ననే చెప్పంబడినది, (పొచీనములగు నాయా ధర్మాంగముల "కేక 

వాక్యతను జేసి (బవృత్తిమార్లమును విశేషముగ సమర్థించు భాగవత 
ధర్మములు వెలుపడిన పిదప సుమారు $900 సంవత్సరములకు, అనగా 

డీస్తుకంటె పూర్వమున సుమారు 900 సంవత్సరములకు, ఆ మూల 
భాగవతధర్మములనే |పతిపాదించు మూల భారతమును గీతయు (బుట్టి 
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యుండు ననియు, భారతము నుహాభారతముగ బరిణమించునప్ప డీ 

మూలగీతయం దా యర్థమును బోషించు మా ర్చేమ్మాతమో చేయ, 

బడినను గీతలయొక్ట ముఖ్యస్వరూపముమా[త మప్పుడును మాటిలేద 
నియు, [పస్తుత మహాభారతమున గీతల జేర్చిన పిదప దానియందు 
మరల మార్చేమియు( గలుగ లేదనియు, అట్లు కలుగుటకు సాధ్యము 

గాకపోయె ననియు నీ వి వేచననుబట్టి ముఖ్యముగం దెల్ల మగునని 

యిందలి సారాంశము. మూలగీతయొక్క గాని, స్వరూ పవిషయము 
సను, కాలవిషయమునను నీ నిర్ణయ మెల్ల వారిచేతను స్థూలదృష్టితోం 

జేయయడినది. కారణ మేమన:; ఆ నిర్ణయమును జేయుటకు వలసి 

నంత సామి యిప్పుడు లభింపదు; కాని (పస్తుతమందున్న మహో 

భారతమును, |పస్తుతమందున్న గీతయు నను వాని విషయ మటుల 

గానేరదు. వానియొక్క కాలనిర్ణయమునకకై యనేకములగు సాధన 

ములు లభించుచునే యున్నవి. కావున నా చర్చ దీని పిదపనుండు 

పకరణభాగమున్య బత్యేకముగ( జేయంబడినది. (పస్తుతమందున్న 

గీతయు, |పస్తుతమందున్న మహాభారతమును (అనఃగా: పారం 

భము నుండి |క్రమ/కమముగ మార్చు జెంది తుద కిప్పటికి తేలిన 

గీతయు, మహాభారతము నను నివియే మూల్యగంథములు గాని, 

తత్చూర్వమునందున్నవి మూల|గంథములుకావని చదువరు లెజుంగ 

వలయును, 

చాలటం. 

గ్ర. ఇప్పటి గీతయెంొక్క కాలము 

భగపద్లీత యనునది భాగవతధర్మములకు (ప్రథాన గంథము. 

ఈ భాగవతధర్మములు (కీస్తుకంకొ సుమారు పదునాల్లు శతాబ్దముల 

(|కీసూ «1400 (కిందటను,; తదనంతరమున కొన్ని “శకాబ్దములకు 



640 గీతారహస్య ము. పరిశిష్టము 

పిదప మూలగితయు బయలుదేరి యుండునని న్థూలదృష్టిచే పైన 

నిశ్చ్సయింప(బడినది. మజియు మూలభాగవతథర్మములు నిష్కామ 

కర్మ్యపథానము లయినవనియు, వానికే భక్తి పధానమైన రూపాంత 

రము కలిగి తుదకు విశిష్టాద్వైతము సైతము వానిలో నెట్లు చేరిన 

దనియు జెప్పంబడినది. మూలగీతల విషయమైకాని, లేక, మూల 
భాగవతధర్మములవిషయమై కాని యింతకంకొ విశేషముగ వ్రాయుట 

కిప్పుడైనను సాధనములు లేవు. మజీయు పది పదునైదు సంవత్సరం 
బులకు పూర్వమున (పస్తుత మహాభారతముయొక్కయు, (పస్తుతగీత 

యొక్కయు సంబంధమున సైత మటులే యుండెను. కాని డా, 

భాండార్ కర్, 3. కాశీనాథపంత్ తెలంగ్స్ శై. శంకరబాలకృష్ణ 

దీక్షితులు, రావుబహాదూర్ చింతామణిరావు వైద్య మొదలగువారి 

యొక్క [పయత్నముచే, |వస్తుతమునందు భారతముయొక్కయు, 

(పస్తుతమున నుండు గీతయొక్కయు కాలమును నిర్ణయించుటకు 
అనేక పమాణములు చూప(బడినవి. మటియు నిటీవల నింక నొకటి 
రెండు [పమాణములు శై. (త్యంబకగురునాథకాళే యను వారిచే 

నిరూపింప(బడినవి. వీని నన్నింటిని క్రోడీకరించి, నాకు తెలిసినంత 
వణకు వానియందు |పామాణ్యమును నిరూపించుచు పరిశిష్టమగు నీ 

భాగము నిమిడ్చి (వానసితిని, ఈ పరిశిష్ట పకరణము యొక్క (పారం 

భముననే యిప్పటి మహాభారతమును, ఇప్పటి గితయును నొకరి 
చేతనే రచింపంబడినవని స్యృపమాణముగ నిరూపించితిని. ఈ రెండు 

(గంథములు నొకరే రచియించిరి, ఒక కాలముననే పుట్టినవని యందు 

మేని మహాభారతము యొక్ష కాలనునుబట్టి గితలయొక్ష కాలమును 

సైతము నిర్ణయము చేసినటులే యగును. కావున నీ భాగమున 
నిప్పటి మహాభారత [గంథకాలమును నిర్ణయించుటకు, గల ముఖ్య 

ములైన (పమాణములను జెప్పి పిదప నిప్పటి గీతాగంథ కాలమును 
నిర్ణయము చేయుట కుపయోగించు |పమాణములను (పత్యేకముగ 



గ్ ఇప్బటి గీత యొక్క కాలము 5Al 

|వాసితిని, కావున మహాభారతముయొక్క కాలమును నిర్ణ యించు 

టకు గల (పమాణము లొకవేళ నెవరికైన సందిగ్ధములుగ దోంచి 
నను, గీతయొక్క కాలనిర్ణయమునకు దానివలన నేమియు బాధ 

యుండదు, 

మహాభార తకాలనిర్ణయము 

మహాభారత మను [గంథ నుతీ వి స్టీర్ణమైనది; కాని యిప్పు 

డున్న మహాభారతమున కొంచె మెచ్చు తక్కువగ లక్షళ్లోకములు 

గలవు, హరివంశమును సైతము గలిపినను లక్షసంఖ్య పూరి కానేర 

దని, రావుబహదూర్ వెద్యునిచే ప్రాయ (బడిన మహాభారతమునకు 

టీకవలె నుండు నాంగ్లేయ భాషకు భాషాంతరీకరణమైన [గ్రంథము 

యొక్క మొదటి పరిశిష్టమున నిరూపింపంబడినది.*ః అయినను భార 

తము మహాభారతమైన పిదప గొప్ప్కగంథముగ పరిణమించిన |గంథ 

మనేక స్థలములయం దిప్పు డున్నదానివలెనే యుండునని నిరాతంక 

ముగ జెప్పవచ్చును. ఈ మహాభారతమునందు యాస్కునియొక్క 
నిరుక్తమును, మనుసంహితయును, భగవర్గీతయందు (బహ్మసూూత 

ములును నుళ్లేఖింపయిడిన వని 'పైనం జెప్పంబడినది. ఇంతియె కాక, 

యిప్పుడు దాశియొక్కొ కాలమును నిర్ణయించుటకు లభించు |పమా 

ణము లేవీ యన_ 

ఓ. ఈ పదునెనిమిది పర్వములు గలిగిన |గంథమును, హరి 

వంశమును జావా” దేశమునకును, బాలీ బేటు' అను దేశమునకును 

నాలుగైదు శతాబ్బములకంకొ పూర్వమే కొనిపో(బడినవి. అ దేశముల 

యందున్న (పాపీనమగు “కపి యను భాషలోనికి భాషాంతరీకర 

* The Mahabharata: a Criticism P. 185 రా. 5. వైద్యుల 

మహాభారతమునకు టీకాత్మకమగు సీపుస్త కమునే తొలుదొలుత | పమాణముగం 

జూ పెదను, 
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ణము చేయంబడినవి. ఈ భ్రాషాంతరములో అది, విరాట, ఉద్యోగ, 

భీష్మ, అ|శమవాసి, ముసల, ప్రస్థానిక, స్వర్గారోహణములను నీయెని 

మిది పర్వములు బాలీబేటులో కలవు, వానిలో గొన్ని ముుదితములై 

యున్నవి. కవిభాషయందు భాషాంతరీకరణము చేయబడిన దాని 
యం దక్కడక్కడ మహాభారతమునందలి మూలసంస్కృృతళ్లోకము 

లుదాహరణమునకై 'వాయంబడియున్నవి. వీనిలో నుద్యోగపర్వము 
నందున్న శ్లోకములను నేను వరిళీలించి చూచితిని, అవి యన్నియు 

(పస్తుతమందు కలకత్తాలో మ్చుదితమైన మహాభారతము నందలి 

యుద్యోగపర్వములోని యధ్యాయములలో - వరునగ నక్క డక్కడ 
కాన్చించుచున్నవి. దీనింబట్టి లక్షశ్లోఠములు గల మహాభారత మిప్ప 

టికి నాలుగు శతాబ్లములకు (శకసంవత్సరములకు) పూర్వముననే, 

యథమపక్షము రెండువందల నంవత్సరములకంకు వెనుకనై నను 
భరతఖండమున |పమాణభూతముగ నుండి యుండవచ్చు నని సిద్ద 

మగుచున్నది. కారణ మేమనః అట్టు గానిచో జావా దేశమునకును 

బాలీబేటు దేశమునకును కొనిపోవలసి నయవసరమేమి? టిబెట్ భాష 

లోనికి సైతము మహాభారతము భాషాంతరీకరిం పడెను; కాని యది 
దీనివెనుక చేయంబడినది. + 

2. చేది సంవత్సరములు 197, అనంగా: 807 శకాబ్దములు 

గల గుష్తరాజులయొక్క యొక శిలాశాసన మీప్పుడు కాన్చించినది. 

దానియందు మహాభారత మను |గంథము లక్షశ్లోకములు గలదియని 

స్పష్టముగ నిర్దేశింపంబడినది. దానింబట్టి శకాబ్దములు 867 నకు 

+ జావా, బాలిబేటులయందున్న మహాభారతము విషయమై The Modern 
Review, July 1914, pp. 32-38 జను దానిలో (ాయంబడినది, చూడుము 
మణియు టిబెట్ భాషయందలి మహాభారతముయొక్క సంపూర్ణమగు నుల్లేభిము 
Rockhill's Life of the Buddha, P. 228 note 1లో దాయయబడినేది, 



ర. ఇప్పటి గీతయొక్క కాలము రడి 

పూర్వమే యొకటి రెండు శకవత్సరంబులకు వెనుక నది యుండు 

నని కన్పట్టుచున్న ది. sk 

3. ఇప్పుడు (పసిద్ధములైన భాసకవి నాటకములలో, బెక్కు 

నాటకములు మహాభారతమునందలి యాఖ్యానములను బట్టియే 

రచియింపంబడినవి. అనగా: భానునికాలమున మహాభారత ముండె 

ననియు, లోకులు దానిని |పమాణముగ నంగికరించుచుండి రనియు 
స్పష్టమగుచున్నది. భాసకవికృత “ బాలచరిత* మను నాటకమున 

శ్రీకృష్ణుని బాల్యవిషయమున్సు గోపికలవిషయము నుళ్రేఖింపంబడినవి, 

కావున హరివంశము సైత మా కాలమున నుండి యుండవచ్చును. 

భాసుడు కాళిదాసుకంకు పూర్వకవీ యనుట నిర్వివాద మైనది. 

భాసకృతనాటకములకు సంపాదకు(డగు పండిత త. గణపతిశా స్ర్రీచే 

భాసుడు చాణక్యునకంకె |పొచీనుడని స్వప్నవానవద త్త యను 

నామము గల నాటకముయొక్క |పస్తాపనయందు (బాయ బడినది. 

కారణ మేమి యన: భాసుని నాటకమున స్పష్టముగ( గాన్పించు 

చున్న యొక శ్లోకము చాణక్యునిచే రచియింప(బడిన యర్థశాస్త్రము 

నందు కలదు. అక్కడ నది మజియొకరిదని యుళ్లేఖింపం బడినది. 

కాన నీ కాలము సందిగ్ధ మనినసు, భాసకవికాలము |క్రీస్తుశకమున 
రెండవది గాని మూడవది గాని యగు శతకమునకంకు నెక్కువ 

నూతన మని చెప్పుటకు వీలులేదని మ్మాతమే నేను చెప్పుదును. 

ఓ, అశ్వఘోషు(. డను నొక బౌద్ధకవి శాలివాహనశకారంభ 

మున పుక్లైనని బౌద్ధ్యగంథములనుబట్టి నిశ్చయింపంబడినది. ఈ 

యశ్వఘోషుండు బుద్ధచరిత మనియు, సొందరనంద మనియు "పేరు 

* ఈ శిలాలేఖ[నము [Lnscriptionum Inodicarum అను _గంథము 

యొక్క మూ(డపఖండ మందు 184వ స్పటలో సంపూర్ణముగ [వాయంబడినది. 

మతియు శంకర బాలకృష్ణ గీకితులవారిచే (పచురింపయిడిస మహాభారతీ యజ్యోతి 

శాస్రమునందు (సు 108) సుల్లేఖము చేయంబడినది. 
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గల రెండు బౌద్ధధర్మబోధకములగు నంస్కృృత మహాకావ్యములను 

రచించెను. అవి పస్తుతమున ము|దితము'లె (వసిద్ధిగాంచియున్నవి. 

ఈ రెండింటియందును భారతకథ యుల్లేఖింపయబడినది. 

ఇంతీయె కాక యశ్వఘోషునిచే రచియింప( బడినట్లు చెప్పం 

బడు వ్యజసూచికోపనిషత్తుయొక్క వ్యాఖ్యానరూప మగు నొక 
(గ్రంథము కలదు. ఈ వ్యజసూచికోపనిషత్తు నతండే రచియించె 

ననియు. జెప్పవచ్చును. పౌ. వేబ రనునాతం డీ (గంథమును 1860 
ఎ సంవత్సరములో జర్మనీదేశమునం దచ్చు వేయించెను. దాని 

యందు హరివంశమునందలి (శాద్ధమాహాత్మ్యములోని “సప్తవ్యాధా 

దళార్డేషు,.. లల (హరి, 24.20 మటణీయు £1) మొదలగు శ్రోకములును 

మహాభారతములోని మటీకొన్ని శ్లోకములును (ఉదాహారణార్గమై 
మ.భా శాం. 2౮1. 17) (వాయయడినవి, దీనినిబట్టి శకారంభమునకు 

పూర్వమున హరివంశముతో. జేరి (పస్తుతమం దున్న లక్షశ్రోకములు 

గలమహోాభారత ముండె నని కాన్పించుచున్నది. 

గ అశ్వలాయన గృహ్యాసూ తము నందు (8:44) భారత 

మును, మహాభారతమును. వేజుగ నుళ్లేఖింపథడి యున్నవి, 
బౌ ధాయనధర్మనూతములలో నొక స్థలమున (2.2.26) మహాభార 
తమునందలి యయాతి _ ఉపాఖ్యానము నందున్న యొక శ్లోకము 
పాయయబడినది (మ,+భా, +ఆ, 0, 10); కాని యీ యొక్కళ్లోకమును 

బట్టియే బౌధాయనులకం"కె వూర్వమున మహాభారత ముండెనని, 

నిశ్చయముగ నూహించుట సాధ్యము కాదని బుహ్హర్ దొర చెప్పు 

చున్నాడు; *కాని యట్లు చెప్పుట యుకమైనది కాదు. కారణమేమి 
యన: బౌధాయనుల గృహ్య శేషనూ తములయందు విష్ణుసవాన 
నామము లుల్లేభఖింప(బడినవి (బౌ. గృ. శే, బిడి, 8. ఇంతియే కొక 
యలు 

* ౭6 Sacred Books of the East Series, Vol. XIV. Intro. 
pe. XL. 
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యాస్మూతములలోనే (2. 22. క్రీ పిదప గీతలలోని “పతం పుష్పం 
ఫలం తోయం....” అను శ్లోకమును (గి. 8.20) వాయయడినది, 
బౌధాయనస్మూతములయందున్న యీ యుళ్లేఖము మొదట, కై. 

(త్యంబకగురునాథకాళేచే( |బచురపటుప(బడినది. + మజియు దానిం 

బట్టి బుహ్హర్ దొరయొక్క పూర్వపక్షము నిర్మూల మగును. ఆశ్వలా 
యనునకును, బొధాయనునకును మహాభారతము బాగుగం దెలియు 

నని చెప్పవలసివచ్చును. బౌధాయనుండు (శీస్తుశకముకం'కొ పూర్వ 

మున సుమారు నాలుగు శతాబ్బముల [(పాంతమున పుట్టి యుండునని 

బుహ్హరుచేతనే యితర।పమాణములను బట్టి నిశ్చయింప(బడినది. 

6. మహాభారతముననే విష్ణువుయొక్క యవతారములను 

చెప్పినచోట నా యవతారములలో బుద్ధునియొక్క “పేరు లేదు. 

మజియు నారాయణీయోపాఖ్యానము నందే (మ. .భా.శాం, ల్రీకి9. 100) 

దశావతారములయొక్క “పేరులున్న చోట “హంని అను |[పథమావ 

తారమునుజెప్పి కృష్ణా నంతరమున నొకసారే కలికిని జేర్చి పదియను 

సంఖ్యపూర్ణి చేయబడినది. అయినను వనపర్వమునందు కలియుగము 

యొక్క భవిష్యత్ స్థితిని చెప్పునప్పుడు, “ వీడూకచిహ్నా పృథివీ న 

దివగృవాభూష్టితా ౫ అనగా: భూమిపై దేవాలయములకు మాణుగ 

'నేడూకము ల్లుండును అని వర్ణి ంప(బడినది. (మ. భా. వన. 190. 08) 

బుద్దుని యొక్క కేశమును గాని, దంతమును గాని, యేదో యొక 

న్మరింపం జేయు వస్తువును గాని పాతి పెట్టి దానిపై కట్టిన స్తంభము 

గాని మందిరము గాని, లేక, యిల్లు గాని యేడూక “నునంబడును. 

దీనినే యీ కాలమున మహారాష్ట్ర భాషలో ' డాగోబా" యని చెప్పు 

దురు. డాగోబా యనుశబ్దము సంస్కృత ' ధాతుగర్భ' (=పాలీ 
నం. 

+3. [త్యంబకగురునాథకాశే గారి సంపూర్ణ లేఖము The Vedic 

Magazine and Gurukula Samachar, Vol. VI. Nos, 6,7 pp. 528-532. 

అసుదానిలో మ్ముదితమై యున్నది. (బొ. కాశీ యని లేఖకుని పేరు పొర 

పాటున అచ్చు వేయంబడినది. 

భంగీ, 11-35 
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డాగబ్ శబ్దము యొక్క యప భంశము. “ధాతు? ననంగా : “లోపల 

నునుపయిడిన స్మారకవస్తువు * అని యర్థము. సింహళమునను బర్మా 

దేశమునను నిట్టి డాగోబాలు పతిదిక్కునను గలవు. _ దీనింబట్టి 

బుద్ధు(డు పుట్టిన పిదపనై నను, నతని నవతారములలో లెక్కి ంచుటకు 

పూర్వమున నైనను మహాభారతము పుట్టినట్లు కాన్సించుచున్నది. 

మహాభారతమునందు బుద్ధు( డనియు (పతిబుద్ధు డనియు శబ్దము 

లనేక స్థలములయందు. (ప్రయోగింపం బడినవి (శాం, 194.58; 07 

47; 949. శీలి; జని యా పదమునకు “ జ్ఞాని, జ్జుత, లేక స్థిత[పజ్జుం 

.డైనపురుషుడు” అని మాతమే యర్థ "ముక్కడ నిర్దేశింపయడినది. 

బౌద్ధధర్మములలో నుండి యా శబ్దములను (గహించినట్టు కన్పట్టదు. 

"కేయేల ? బౌద్ధులచేచనె యీ శబ్దములు వైదికధర్మములలోనుండి 

(గహింపణుడియుండు నని యూహించుట కిది యొక |పబలమైన 

కారణము. 

7. మహాభారతముయొక్క నక్షత్రముల లెక్కకు కృత్తిక 
మొదలు గాని యశ్విని గాదు (మ.భా,అను. 64 మణియు 88). 
మేషము, వృషభము మొదలుగాం గల రాసు లెక్కడను చెప్పబడ 

లేదు. ఈ విషయము కాలనిర్ణయమును గుణించి మిక్కిలి గొప్పది. 

కారణ మేమన; |గీకుదేశీయుల యొక్క సహవాసముచే మేష 

వృషభాదిరాసుల |పచారము హిందూస్థానమునకు రాకపూర్వము 

(అనలా: అలెగ్జాండరు కాలమునకు పూర్వమున) మహాభారత 

(గంథము పుట్టియుండునని దానింబట్టి సహజముగనే యూపొంప. 

బడును; కాని “దినికంశును గొప్పదియగు విషయము మజియొక 

టున్నది, శవణము మొదలు నక్ష్మతములను లెక్కించుటయే యను 

గీతయందు (మ .భా. అశ్వ. 44. 2 మజియు అది, 71. శిశు చెప్పం 
బడినది. విశ్వామ్మితుండు [శ్రవణము మొదలుకొని నక్ష్యతములు అెక్కు 

పెట్టుట నారంభించినట్టున్నది. అప్పుడు _శవణనక్ష[ తము మొదలు 
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కొనియే యుత్తరాయణ మారంభ మగుచుండుటబే నట్లు 'లెక్కింప6 

బడెనని టీకాకారులు నుడివిరి. అంతకంళు నా స్థలమున "వేళొక 

యర్థము బాగుగ నుండనేరదు. వేదాంగ జ్యోతిషకాలనుందు ధనిష్థూ 

నక్షత్రమున నుత్రరాయణ మారంభ మగుచు నుండెను. ధనిష్టయం 

దుదగయన కాలము. జ్యో తిర్గశితమును బట్టి శకకాలముకంశు పూర్వ 

మున సుమారు 1500 సంవత్సరము లుండును. మణియు జ్యోతి 
ర్లణీతమును బట్టి యుదగయన మొక నక్ష(తము వెనుక బడుటకు 
సుమారు 1000 వత్సరములు పట్టును. ఈ లెక్కనుబట్టి శవ ణారంభ 

మున నుదగయనము కాంబోవుకాలము శకరముకంకు పూర్వమున 

500 వత్సరము లుండును. అనంగా: శకమునకు పూర్వము 00 
వత్సరముల |పాంతమున మహాభారతము పుట్టి యుండునని గణిత 

ముచే నిరూపింపవచ్చును. క్రై. శంకరబాలకృష్ణ దీక్షితుడు, తన 
భారతీయ జ్యోతిళ్ళాస్తమునం దీ విధముననే యూపొంచినట్లు 
(నాసెను (భాంజ్యోంవు, 87.90, 111 మజియు 147 చూడు. ఈ 

(పమాణమునందలి విశేషమేమన : దీనింబట్టి (స్తుత నుహాభారతము 

యొక్క కాలము శకముకంకు 500 సంవత్సరములకంకు పూర్వమని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. 

ర, రావుబహదూర్ వైద్యునిచే వ్రాయబడిన మహాభారతము 

యొక్క టీకాత్మకమైన యింగ్లీషు గంథములో చం్మదగుప్తుని కొలువు 

కూటమున (ఇ.న, పూర్వమందు సుమారు 820 సంవత్సరముల కింద) 
నుండినట్టి మెగస్థనీస్ అను పేరు గల |గీకున్యాయవాదికి మహో 
భారతమునందలి కథలు తెలిసియున్న వని నిర్జేశింప(బడి యున్నది. 

మెగస్థనీసుయొక్క (గంథ మిప్పుడు సంపూర్ణముగ లభ్యపడదు; 

కాని యందుండి యితరులచే | గహింప(బడీన వచ్గనముల నన్నిటిని 

సమకూర్చి మొదట జర్మనీభాషలో నచ్చొత్తించిరి. పిదప దానిని 

మ|క్రిండలనువా( డింగ్లీ షునకు మార్చెను. ఈ పుస్తకమునందు 
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(పుట, 200. 20 వర్ణి ంపథుడిన హెరక్షిననువాండె శ్రీకృష్ణుం 

డనియు, నతనిపూజ మెగస్టనీను కాలమున ారసిను లను జనులు 

చేయుచుండి రనియు, నీ శౌరసేనీజనులు మధురలో నున్నారనియు 

జెప్పంబడినది. + ఇంతియే కాక హౌర క్రిసనువా(డు, డాయొనిసస్ 

అను మూలపురుషుని యొద్ద నుండి లెక్కింప్క పదునైదవవాండై 

యున్నాండని దానియందు ' చెప్పంబడినది. మహాభారతమునందు 

(మ.భా.అను. 147-25-88) నిటులే శ్రీకృష్ణుడు దక్ష పజాపతీవద్ద 

నుండి లెక్కింప పదునై దవ పురుషుడని చెప్పుంబుడినది. అటులే 

మెగస్థనీసు చేసిన కర్ణ పావరణు(డు, ఏకపాదు(డు, లలాటాక్షు(డు 

మొదలగు విలక్షణజనులయొక్క కాని (పు. 14), లేక్క బంగారమును 

పెకి దీయుచున్నచీమలయొక్క (ఏ పీలిక) గాని వర్ణ నయును (పు. 

94) మహాభారతమునం గాన్సించుచున్నది (మ.భా,.సభా, భ్! మణ 

ర్ి. దీనిని బట్టియు నుజీకొన్ని యితరవిషయములను బట్టియు 

మహాభారత మను(గంథమే డాక శ్రీక సృష్ణచర్మితయును, శ్రీకృష్ణుని 

పూజయును మెగస్థనీసుయొక్క కాలమున |పచారములోనికి వచ్చి 

యున్న వని స్పష్టమగుచున్నది. 

, See M’ Crindle’s Ancient India - Megasthenes and Arrian 

pp. 200-205. మెగస్థనీసు నియొక్క యభిప్రాయము పిదప చోకొనోక శోధన 

వలన చమక్కారముగ దృఢ సజణుపందిడినది, బొందాయిరాజధాని Archaéologi- 

cal Department యొక్క 1904S సం, Progress Report మా[తము 

మిక్కిలి (ప్రాశస్త్యము. నొందినది. దానిలో గ్వాలియరు సంస్థానము నందలి 

భిలసా యనుస ట్టణసమీపమున బేస్నగర మను గామమునందున్న భాంటబాబా 

(స్త ంభరూపమగుతం డ్రి) అను నొక గరుడధ్వజస్త ంభము నందలి (వాతలో నొ 

స్తంభమెదుట వాసుదేవుని దేవాలయము హెలి ఓడరసు అనుసపేరు గల నొక 

హిందూ మకళాసలంబకుండగు నొక యవనునిచే (అనంగా : ఒక (గీసుదేశస్టునిచ్చే 

స్థా పింపయిడిసది, ఆ యవను డక క్షడనున్న భగభ| దుండను రాజుయొక్ష కొలువు 

హాటమున, తక్షశిల యందుండిన అంటి ఆల్కిడస్ అను పేరుగల "గీకురాజు 

తరపున రాయబారిగ నుండెనని (వాయంబడినది. (క్రీ, వూ. 140-వ సం. అంటి 
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పైన జెప్పంబడిన |పమాణములలో నొకదానితో నొకదానికి 
సంబంధము లేదనియు వేల్వేణుగ నున్నవనియు. దెలిసికొంటిమేని 

(పస్తుతమున్న మహాభారత మెంత తగ్గించినను లెక్కించినను శకము 
కంశె పూర్వమున సుమారు ర00సంవత్సరము లన్యా డుండెనని నిన్సం 

శయముగం గన్పట్టును. కొన్నిశ్లోకములు పిదప నొకవేళ నెవరైనను 

దొనీలో జేర్చియు నుండవచ్చును; కొన్నింటిని తీసివైచియు నుండ 

వచ్చును; కాని |పస్తుతసంగతి యొకానొక శ్లోకమును గుటించినది 

కాదు. మొత్తముపై ముఖ్య్యగంథమును గుజించినది. మజియు నీ 

ముఖ్య[గంథము శకకాలముకంకు నైదుశతాబ్బములు పూర్వముననే 

యుండియుండునని సిద్ధమగుచున్నది. గీతయనున దీ పూర్ణ గంథము 

నందలిభాగమే యనియు, దానిలో వెనుక. జేర్పండినది కాదనియు, 

ని పకరణారంభముననే నేను నిరూపించితిని, అప్పుడు గీతకును 

నీ కాఎమే చెప్పవలసివచ్చును. మూలగీత దీనికంకై పూర్వమం దుండ 

వచ్చును. కారణ మేమన : దానియొక్క పరంపర బహు |ఫొచీనమై 
యుండవలయును అని యీ |పకరణము యొక సాల్లవభాగమునందే 

నిరూపింపండినది; కాని యేమి చెప్పినను దానియొక్క కొలము, 

మహాభారతముకంశు పిదపనని చెప్పుట సాధ్యము కాదనువిషయము 

నిర్వివాదముగనే యున్నది. ప్మైపనంగమును బట్టి మా|తమే యీ 

విషయము సిద్ధము కానేరదు. ఇ(క నేమన: దానివిషయమై న్వతం 

(తములగు |పమాణములు గలవు. 

ఆల్కిడస్ రాజ్యము చేయుచుండెనని వారి నాణొములను బట్టియె యిప్పుడు నిశ్చ 

యింసంబడుచున్నది. కొన నా సమయమున వాసుదేవభ క్రి (ప్రచారములో నుండు 

టయే కాక్క యవనులు సైతము వాసుదేవుని చేవాలయములు కట్టించిరని పూర్ణ 

ముగ నేర్చడినది. మెగస్థసీసున కేకాక పాణినికి సైతము వాసుదేవథ క్రి న్మరణలో 
నుండెనని పూర్వమున6 “జెస్పంబడియే యున్నది. 
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గితాకాలనిర్ణయము 

పెనం జెప్ప(బడిన |పమాణములయందు గితలయొక్క స్పష్ట 

మగు నిర్దేశము లేదు. మహాభారతమునుబట్టి యా కాలము నిర్ణయిం 

పం బడినది. ఇప్పుడు గీత స్పష్టముగ నుల్చేఖింపయబడిన [పమాణము 

లను క్రమముగ నిచ్చో ([వాయుచున్నాను; కాని యంతకుమునుపే 

కై. తెలంగుచే గీత యాపస్తంబులవారికంకు మిక్కిలి [ప్రాచీనమైన 
దని (అనయా; (శ్రీస్తునకు సుమారు $00 సంవత్సరములకం కొ బహు 

ప్రాచీన మైనదని నిశ్చయింపంబడిన దనియు డాం భాండారుకరుచే 

“వైష్ణవ శై వాదిమతములు” అను నొక యింగ్లీషు (గంథమున నెక్టు 

వగా చర్చింపంబడి యీ కాలమే స్వీకరింప( “బడినదనియు చెప్పవల 

యును. * పొ, గార్చే యను నాతడు తెలంగుచే నిశ్స్చయింప(బడిన 

కాలము సరియగునది కాదనియు మూలగితలు (కీస్తునకన్న పూర్వ 

మున రెండవ శతాబ్బమున. బుజ్టైననియు, క్రీస్తు పుట్టిన పిదప రెండు 

శతాబ్దములకు వానిలో మార్చు కలిగినదనియు చెప్పెను; కాని గార్బే 
యొక్క యీ (పమాణములు సరియై నవికావని యీ [క్రింద (వాయ: 

బోవు (సమాణనులం బట్టి స్పష్ట మగును. 

1. గీతల కిప్పటి వజకుండు టీకలలోను, భాష్యములలోను 
శాంకరభాష్యము మిక్కిలి పాచీనమైనది. శ్రీశంకరాచార్యులు మహో 

భారతమునందున్న సనత్సుజాతీయ మనుపకరణమునకు భాష్యము 

[వాసిరి. వారు తమ్మగంథమున మహాభారతమునం దున్న అనుగీత, 
మను._బృ్బహస్పతి సంవాదము, శుకాన్ముపశ్నము, వీని యందుండు 

వచనముల ననేక స్థలములయందు |పమాణముగ స్వీకరించిరి, 

కావున మహాభారతమును, గీతయును వారి కాలమున | పమాణ 

భూతములుగ నంగికరింపండుచున్నట్లు స్పష్ట మగుచున్నది. శ్రీశం 

* See Telang’s Bhagavadgita 5. 3. E. Vol. VIII Intro. pp. 

21 and 34; Dr. Bhandarkar’s Vaishnavism, Shaivism and other 
Sects, p. 13; Dr. Garbe’s Die Bhagavadgita p. 64. 
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కరాచార్యులయొక్ల. జన్మకాల మొక సార్యపదాయిళ శ్లోకముయొళ్ల 
యాధారమునుబట్టి 710 శకసంవత్సరము లై నట్టు స్థిరమగు నని (పొ, 
కాళీనాథ బాపూ పాఠకునిచే నిశ్చయింపంబడినది; కాని మా యుద్ధే 
శమును బట్టి యీ కాల మింకను నూటువత్సరములు |పాచీన మయి 

యుండవలయును. కారణ మేమన ; మహానుభావ మార్గముయొక్క 

“దర్శన పకాశి మను పేరుగలిగిన 1గంథమునందు “యుగ్మపయోధి 

రసాన్వితశాకే”, అనయా: 642 శకసంవత్సరమున శ్రీశంకరాచా 
ర్యులు గుహాపవేశము చేసిరని చెప్పబడినది. మజియు నా సమ 

యమున, నాచార్యులవారి వయస్సు శ్రీకి సంవత్సరములు గాన వారి 

జన్మకాలము 610 శకవత్సరములని సిద్ధ మగుచున్నది. ఈ కాలమే 

హ్రీ పాఠకునిచే నిశ్చయింపంబడిన కాలముకంకు మిక్కిలి సయుక్షిక 

మై యున్నదని మా యూహ. మజియు దాని విషయము విస్తరించి 
విచారము జేయుట యిచ్చో సాధ్యము కానేరదు. గీతలయొక్క 

శాంకరభాష్యములో ననేకులగు టీకాకారు లుల్లైఖింపంబడిరి, మణియు 

వారి మతములను ఖండించి గీతలకు తాము నూతనమైన భాష్య 

మును రచించితి మని తమ భాష్యూరంభముననే శ్రీశంకరులు (వాసి 

యున్నారు. కావున శంకరుల జన్మకాలము 610 శకవత్సరము లని 

యెన్నినను, 711) యని యెన్నినను నంతకంళకు పూర్వము రెండు, 

చేక్క మూడు శతాబ్దముల ,క్రిందటనై నను, అనంగా: నాలుగు శక 

శతాబ్ధముల |పాంతమున గీత వెలువడి యుండెననుట నిర్వివాదము 
గనే యున్నది. ఇప్పు డింతకంకును (పాచీన మని యెంద జెట్టు 

సమేర్థింతురో చూతము గాక, 

2. శై. తెలంగు, కాళిదాసునకును, బాణభట్టునకును గీత 
తెలిసి యున్నదని నిరూపించియున్నా(డు, కాళిదాసుని రఘువంశము 

నందలి (10-81) విష్ణుస్తుతిలో “అనవాప్త మవాప్తవ్యం న తే కించన 

విద్యతే” అను శ్లోకము “నానవాప్త మచవాప్తవ్యం” అను గితలయం 
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దున్న (8: 22) శ్లోకముతో సద్భశముగ నున్నది, వమణియు బాణ 

భట్టుని దంట నుందు “*న్సుహా భారత మివానంతగీతాకర్ణ నానం 

దితతరం” అని యొక శ్లేషపధానమైన వాక్యమునందు గీత స్పష్ట 

ముగ నుల్రేభింప(బడినది, కాళీదానునియుక్ష యు భారవియొక్ష యు 

స్పృష్టమగు నుల్చేఖము క్క్ర శకవత్సరములుగల యొక శిలాశాననమున 
నుండుటవలన, కై. పొండురంగగో విందశాస్త్రీ పారఖీ యనువాండు 

రచియించిన బాణభట్టు నికి సంబంధించిన మరాటీనిబంధనమున నిరూ 

పింపండినట్లు బాణభట్టు 28 శకవత్సరముల [పాంతమున హర్ష 

రాజుయొక్క సభయం దుండెనని యిప్పుడు నిశ్చయింపం బడినది. 

గీ. జానా బేటా యను దేశమునకు శై కొనిపో(డిన మహో 

భారతమున నున్న భీష్మపర్వము నందు గీతా పకరణము కలదు, దాని 

యందు గీతలలోని యాయా యధ్యాయముల యందలి నూజు 

నూటయిరువదియైదు శ్లోకము లేమియు మార్చుచెందక యున్నవి. 

12, 15, 16, L7 అధ్యాయములయందున్న శ్రోకములుమా తము దాని 

యందులేవు. అయినను అప్పటిగీతయు నిప్పటిగితవలెనే యుండెనని 
చెప్పవచ్చును. కారణ మేమన* కవి.భాషలోనికి భాషాంతరీకరింప6 

బడిన గీతయందుండు సంస్కృృతశ్లోకములు) నడుమనడుమ భాషాం 

తరీకరణమునకు నిదర్శన మగుటకొజకు. గాని యవతారికకొజకు, 

గాని (వాయంబడియున్నవి. అనంగా: ఆ సమయమున గీతలలో నీ 

శ్లోకములు మ్మాతమే కలవని యూహించుట యుక్తము, కాదు. “డా. 
నీఠహారగోపాలనర్ దేశాయీ* అను నాతడు జావాబేటా దేశము 

నకు పోయినపు డీ విషయమును నాతండు తెలిసికొనినట్లు కలకత్తా 

యందలి మాడరన్ రివ్యూ అను పేరుగల మాసపు తికలోని 1914సం. 

జూలై మాసపు పతికయందును, నంతకు మునుపు వునహాయందు 
(పచురింపయడు చిత్రమయజగ త్రను మాసప్మతికయందును (ప్రచు 
రింహ బడినది. దీనింబట్టి నాలుగైదు శతముల శకాబ్దములకం'కె 
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పూర్వమున సుమారు 200 సంవత్సరముల నాండైనను మహాభారత 

మున భీష్మపర్వమునందు గీత యుండెననియు, దానియందున్న 
శ్లోకములు ప్రస్తుతము గీతలలోనికి కమ్ముకమముగ వచ్చినవనియు 
సిద్ధ మగుచున్నవి. 

4. ఈ గంథముయొక్క మొదటి (పకరణమున, విష్ణుపురా 

ణము, పద్మపురాణము మొదలగు గ్రంథములలో నుండు భగవద్గీత 

శైలి ననుసరించి రచియింపబడిన యితరములగు గీతలు గాని, లేక 

గీతయొక్క. యు లేఖములు గాని యివి యివి యని స్పష్టముగ జెప్ప 
య అ 

బడినవి, భగవద్గీత నటు లనుకరించుట కా కాలమందు భగవద్గీత 

(పమాణమును, పూజ్యమునై యుండుటయి కారణము. లేనిచో నెవ 

రును దాసి ననుకరింపనే యనుకరింపరని స్పష్ట మగుచున్నది. కావున 

నీ పురాణములలో మిక్కిలిపాచీనమగు పురాణముకం'కెను భగవద్గీత 

రెండు మూడువందల సంవత్సరములై నను (పొచీనమై యుండవల 

యునని సిద్ధ మగుచున్నది, పురాణకాలము యొక్క (పారంభము 

క్రీస్తుశకమునందలి రెండవ శతాబ్బమునకం కొ నెక్కువ నవీన మను 

టకు వీలు లేదు, కావున గితయొక్క కాలము శకారంభముకంకు 

కొంచెమైనను |పాచీనముగ నుండవచ్చును. 

గ, కాళిదాసబాణులకు గీత తెలిసియున్నదని పైన చెప్పబడి 

నది. కాళిదాసుకంకు పూర్వమున, భాసకవినాటకములు మాతమే 

(పసిద్ధములు. 'వానిలో “కర్ణ భారి మను పేరుగల నాటకమున_ 

హతో౭పి లభతే స్వర్గం జిత్వా తు అభతే యశః, 

ఉభే బహుమతే లోకే నాస్తి నిష్ఫలతా రణే. 

అను ;పండెండవ శ్లోకము గీతలయందున్న “హతో వా పాష్స్యసి 

'స్వర్షంి (A. ఓ 87) అను శ్లోకముతో సమానార్థకముగ నున్నది, 

నుణీయు భాసకవికి మహాభారతముయొక్క పూర్ణపరిచయ ముండు 
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నటు లాతని యితర నాటకముల వలన స్పష్టమగు చుండుటచే, పెన 

చెప్పబడిన శ్లోకము గీతలయందున్న శ్లోకమును జూచియే (వాసి 

యుండునని నిస్సంశయముగ నూహింపవచ్చును. అనయా; భాస 

కవికంకఠు పూర్వమందు సైతము మహాభారతమును, గీతయు నుండె 
నని స్థిర మగుచున్నది. భాసకవియొక్క కాలము శకమునకు పూర్వ 

మున రెండు మూడు శతాబ్బములై యుండునని పండిత, త. గణపతి 

శాస్త్రిచేత్మ నిశ్చయింపయిడినది; కాని యతని కాలము శకానంతరమున 

నొకటిరెండు శతాబ్దములై యుండవలయునని యనేకు లనుచున్నారు. 

ఈ యనేకులు చేప్పునదియే సత్య మనినను, భాసునికంకు పూర్వ 

మున నొకటి రెండు శతాబ్దములై నచో, శకారంభమున భారతము 

గీతయు సర్వమాన్యము లగు (గంథములై యుండె నని పైన చెప్పిన 

(పమాణముల వలన సిద్ద మగును. 

6. కాని కీనికంశు నిటు లే (అనయా: ప్రా పాచీన |గంథకారులు 

గీతలయందలి శ్లోకములను (గహించినటు లే బెలవత్త రమగు |పకూ 

ణములను, క (త్యంబక గురునాథకాళేగారు గురుకులముయొక్క 

“వైదిక మాగజైన్? అను పేరు గలిగిన నాంగ్లేయ మాసపష్మతికయందు 

(పుస్తక 7 అంక 6.7 పుట. 5.298582, మార్గశీర్ణమును, పౌషమును 

సంవత్ 1970) పచురించిరి. వీ రిట్లు పచురింపక మునువు ఉల్లేఖము, 

సంస్క్భృతగావ్యముల కంకొను, పురాణముల కంతెను, |పాచీనమగు 

నే గంథమునందును నుదాహరచార్థమై యున్నట్లు కనయడదనియు, 

సూత గంథములయందును కానరాదనియు, నా కారణమున సూత 

కాలము సమాప్తమైన పిదప కీస్తుశకముకంకు పూర్వమున రెండవ 

శతాబ్బముకంకఠు నధిక (పొచీనకాలమున గీత పుట్టియుండ దనియు 

పాశ్చాత్యసంస్కృతపండితులు తలంచుచుండెడివారు; కాని కై, కాలే 

గారి యా యభిపాయము తప్పని నిరూపింపయుడినది. బౌధాయన 

గృహ్యశేషసూ[ తము న (2.22.9) 
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దేశాభావే (దవ్యాభావే సాధారణే కుర్యా న్మనసా వార్చయే 

దితి. తదాహా భగవాన్ 

వతం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా (పయచ్చ్భతి; 

త దహం భక్త్యుపహృత మశ్నామి (పయతాత్శనః, ఇతి 
అని గీతలలోని (9,26) శ్లోకము “తదాహ భగవాన్” అని స్పష్టముగ 
జెప్ప(డినది; మజీయు పిదప భక్షినముం.డై యీ మం|తములను 

జెప్పవలయును._ భకి నమః ఏతాన్ మం్యతానధీయీత అని చెప్ప 

బడినది, మణియు నీ గృహ్యసూూతముననే మూ(డవ1పశ్నము కడ 

పట “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” అను ద్యాదశాక్షరమంత 

మును జపించి నేని యశ్యమేధఫలము లభించునని చెప్పలణుడినది. 

దీనినిబట్టి టౌధాయనులకం'కును పూర్వమునుండియే గీత (పచార 

ములో 'నున్నదనియు, వాసుదేవవూజయును నెల్ల వారిచే నంగికరిం 

పయబడు చుండెననియు పూర్తిగ సిద్ధ మగుచున్నది. ఇంతియకాక 

టొఛాయనులచే రచియింపయలుడిన పితృమేధసూతములలో తృతీయ 

_్రేశ్నారంభము ననే_. 

జాతస్య వై మనుష్యస్య [ధువం మరణ మితి విజానీయా 

తృస్మా జ్ఞాతే న ప్రహృష్యి న్మృతే చ న విషీదేక్, 

అను వాక్యము కలదు. దానిని వారు “జాతస్య హొ |థువో మృత్యుః 

ధువం జన్మ మృతస్య చు తస్మా దపరిహాఠ్యేఒర్ధే న త్వం శోచితు 

మర్హసి సిి అను గీతలయం దున్న శ్లోకముసుం బట్టి యూహించి 

యిందురని సహాజముగం గన్పట్టును. మజీయు పైస చెప్పబడిన 

సూత్రము సైతము గితయందలి “పతం పుష్పం” అను శ్లోకమును 

జూచియే [వాసియుండు నని నిస్సంశయముగ( జెప్పవచ్చును. మహా 

భారతముననే యున్నయట్టి యొక శోకము బౌ ధాయనస్తూూతముల 

యందు. గాన్పించుచున్న దని పైన, జెప్ప(బడియున్నది. టౌధా 
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యనుల కాల మాపసంబుల కాలముకం'కు పూర్వ మొకటి రెండు 

శతాబ్దంబులై యున్నది. అపస్తంబుల కాలము (క్రీస్తుకంటు పూర్వము 

నందు మూడు శతాబ్బములకన్న లోవుగా నుండ(గూడ దని బుల్హరు 
దొర నిశ్చయించెను. * కాని యా కాల మింకను కొంత నవీన మని 

చెప్పవలయునని తలంచెదను, కారణ మేమన ; మహాభారతమునందు 

మేషవృషభాది రాసుల పే శ్లుల్రేఖింప(బడ లేదు, జౌ ధాయనులయొక్ల 

“మోనమేషయోః మేషవృషభయో ర్వా వసంతః* అను వచనము 

కాలమాధవమున |వాయ(బడినదని, శై, శంకరబాలకృష్ణ దీక్షితుల 

యొక్క జ్యోతిళ్ళాస్రమునందును (పు. 102) చెప్పబడినది. దీనిం 

బట్టి మహాభారతము బౌధాయనులకంతె |పాచీనమైనది యనియు, 

శకవత్సరములకంకె పూర్యమున సుమారు నొలుగుశ తాబ్బముల నా(డ్రె 

నను బౌధాయనులును నునూ రైదు శతాబ్బములనాండు మహాభార 

తమును గీతయు నుండియుండవలయునని నిశ్చయముగ నూహింప. 

బడినది. కై. కాళేగారు బౌధాయనులకాలము క్రీస్తునకు పూర్వ మే 

డెనిమిదిశతాబ్దము లని చెప్పిరి; కాని అడి సరియయినది కాదు. రాశి 

సంబంధమగు బౌ ధాయనవచనమును కొళేగారు గమనింప లేదు, 

7, పెన జెప్పిన (పమాణములను బట్టి యిప్పుడుండు గిత 

శకముకంళఠు పూర్వ మైదు శతాబ్బములనా, డుండెననియు, బోభాయ 

నులకు నాశ్వలాయనులకును దెలిసియే యున్నదనియు, నదిమొదలు 

తుదకు శ్రీశంకరుల పర్యంతమును దాని పరంపర యెడతెగకయుండు 
నటులు నిరూపించవచ్చు ననియు, నెల్ల వారికి స్పష్టముగ6 గాన్సిం 

చును; కాని యీ నిరూపణయంతయు వైదికధర్మగంథముల లోనిది, 

ఇంక నేను నిరూపింపంయోవు (ప్రమాణములు వైదికేతర |గంథము 

లోనివి. అనయా: బౌద్ధవాజ్బృయములో నివి; గాన వానిచే గీతలకు 

పైన చెప్పిన (పాచీనత్వ మత్యధిక బలవత్తరమును, నిన్సందేహనును 

* See Sacred Books of the East Series, Vol. I. Intro. p. 
xliii, and also the same. Series Vol. XIV, Intro, p. xliii. 

సె 
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నగును. బౌద్ధధర్మములకం కొ పూర్వమునందే, భాగవతధర్మము 

లుదయించి ప్రబలినవను విషయమున “బుల్సర్ ' పండితుని 

యొక్కయు, (ప సిద్ధు డగు (ఫెంచి పండితుండగు “'సెనాత్ * అను 
వానియుక్కయు మతములు వూర్వమున చెప్పబడినవి. టౌద్ధధర్మము 

లెట్టు వృద్ధి పొందినదియు, పొందువుల ధర్మములతో నవి యెట్లు 

సంబంధించు నదియు, మొదలగు విషయములను దీనికి వెనుక 

జెప్ప(బోవు (పకరణభాగమున |ప్రత్యేకముగ విచారించితిని. ఈ కాల 
మున గీతయొక్క కాలసంబంధములో మాతమెంత యుశ్రేఖించుట 

యావశ్యకమగునో యంతమా। తమే సం'కేపముగ పొయుచున్నాను. 

ఖాగవతధర్మములు బౌద్ధధర్మములకం కొ (పొచీనము లై ఐనను అంత 

మ్మాతముచే గీతలు బుద్ధునికం కె పూర్వమునం బుట్టినవని నిశ్చయము 
కానేరదు, కారణ మేన : భాగవతధర్మములును, గీతా గంథమును 

నొకకాలముననే పుట్టినవని చప్పుటకు నిర్ణుష్టము లైన [పమాణములు 

లేవు, కావున బౌద్ధ గంథకారులు, గీతా గంథమును స్పష్టముగ 

నెచ్చటనైన నుద్దేశించిరా? లేదా? యని విచారించుట యావశ్య 
కము, టౌద్ధ్యగంథములయందు నాలుగు వేదములును, వేదాంగము 

లును, వ్యాకరణమును, జ్యాతిషమును, నితిహాసమును, నిఘంటు 

వును, మొదలగు వైదికధర్మములసు బోధించు (గ్రంథములు బుద్దుని 

కాలమునకు పూర్వమే పుట్టినవని స్పష్టముగ [(వాయంబడినది. కావున 

'వైదిక ధర్మములు బుద్ధునికం కు పూర్వమందధ్దే పూరియైన వను విషయ 

మున నేమియు సందేహాము లేదు. తదనంతరమందు బుద్ధుండు కని 

పెట్టిన నూతనమార్గ మధ్యాత్మదృష్టిచే, ననాత్మవాదముగ నున్నను, 

నాచరణదృష్టిచే నుపనిషత్తులలోని సన్న్యాసమార్షమే దానియందు 

ననుకరింపంబడినదని పిదప నుండు |పకరణభాగమున నిరూపించె 

దను; కాని యశోకునియొక్క కాలమున బుద్ధధర్మముల యొక్క 

యీ స్థితి మాణుటచే బౌద్ధభిక్షువు అరణ్యములో నుండుట మాని, 
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ధర్మ పచారము, పరోపకారము నను కార్యములను నెజవేర్చుటచేత 

నిది తూర్పున చైనావటికును, పళ్చిమమున నలగ్గాండ్రియా |గీను 
దేశములవజకును వ్యాపించినట్లు కాన్సించుచున్నది. అరణ్యములో 

నుండుట మాని లోకనం[గహ మను కార్యమును జేయుటకు బౌద్ధ 

యతులు (పవర్తించిరని చెప్పుటయే బొద్దధర్మేతిహానముల యందలీ 

గొప్ప విషయము, 

బౌద్ధధర్మములను బోధించు |పాచీన గంథములను జూచితి 
మేని, పూర్ణమైన యర్హ తావస్థను బొందిన భిక్షు వేమియు. జేయక 

ఖడ్గమృగమువలె వనమున నుండవలయు నని సుత్తనిపాతలలో 

ఖడ్డవిసాణసు త్త యందు చెప్పబడినది, మహావగ్గమునందు (5. le +27) 

బుద్దుని శిష్యుం డగు సోనకోలీవిసుయొక్క కథయందు “నిర్వాణ 

పదమును జెందిన భిక్షువు “కతన్స పటిచయో నలి కరణీయం న 
విజ్ఞతి = వీమియు చేయవలసిన యవసరముండదనియు, చేసిన 

వానిని సైతము భోగింప నవసరములే” దనియు చెప్పబడినది. ఇది 

శుద్ధసన్న్యాసమార్లము. దీనికి నౌపనిషదికసన్నాస మార్గముతో పూర్ణ 

మైన్ సామ్యము కలదు. * కరగకీయం న విజ్ఞత” అను వాక్యము 

“తస్య కార్యం న విద్యతే” అను గితావాక్యముతో సమానార్థక 
మగుటయే కాక్క యందలి శబ్బములును నవియే మైనట్లు కాన్సించు 

చున్నవి; కాని బౌద్ధభిక్షునులయొక్క మొట్టమొదటి యీ సన్న్యాస 

పరమగు నాచారమును మార్చుకొని వారు పరోపకార మను కార్య 

మును చేయ నారంభించినవుడు ప్రాంత మతమునకును, క్రొత్తమతము 

నకును వివాదము వెలువడినది. అందు [పొచీనులు తమ మార్గము 

గొప్పమార్గమని (వృద్ధపంథ) యనెడివారు. నవీనులు తను మార్గము 

నకు “మహాయాని మని పేరిడికొన ప్రాచీనపంథను “హీనయానము” 

(అనలా; తక్టువమార్గము) అనెడివారు అశ్వఘోషుం డీ మహాయాన 

పంథలోనివా డగుటచే. బౌద్ధయతులు పరోపకారకార్యమును చేయ 
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వలయు నను మత మాతనికి సమ్మతముగ నుండెను. కావున సౌందర 

నందకావ్యము యొక్క చివర నందు డర్ద తావస్థను పాందినపిదప 

నాతనికి మొదట 

అవాప్త్రకార్యోఒసి పరాం గతిం గతః 

న తేఒస్పికించిత్మరణీయ మణ్వపి 

= నీ కార్యము లైనవి. ఉత్తమగతి నీకు లభించినది. ఇప్పుడు నీకు 
(స్వీయమైనది) తిలమ్మాత మైనను కర్తవ్య మేదియు లేదు”, (సౌ. 

185కు అని ముందు__ 

విహాయ తస్మా దిహ కార్య మాత్మనః 

కురు స్థిరాత్మన్నర కార్యపమప్యధో. 

-- కావున నీవు నీకార్యములను వదలి వైచి స్థిరబుద్ధి గలవా(డవై 

పరకార్యములను జేయుము అని బుద్ధుం డుపదేళీంచినట్లు స్పష్ట 

ముగ గాన్బించుచున్నది (సౌ. 18. ర్ 7) బుద్దుడు | పొవీనగంథ 

ములలో జేసిన కర్మత్యాగపరమగు నుపదేశమును, సౌందరనంద 

కావ్యమునం దశ్వఘోషు (డు బుద్ధునితో. సాదృశ్యమును జెంది 

బోధించిన కర్మయోగపర మగు నుపదేశమును పరస్పర విరుద్దము లుగ 

నున్నవి, ఈ యశ్వఘోషునియొక్క సిద్ధాంతము మూడవ యధ్యా 

యమునందున్న “తస్య కార్యం న విద్యతే,...తస్మా దసక్ర్ష స్సతతం 

శార్యం కర్మ సమాచర.* _ నీవు సేయందగిన దేదియు లేదు; కావున 
(ప్రొప్తమగు కర్తవ్యములను నిష్కామ బుద్ధితో జేయుము” (గి. 8.17 
19) _ అను  నీద్ధాంతముతో నర్ణమ్యాతముతోనే కాక శబ్దము లతో 

సైతము సామ్యమును బొందుచున్నే ది. దీనింబట్టి యశ్వఘోషు( డీ 

సిద్ధాంతమును గీతలోనుండి గ్రహించి యుండవచ్చు నని యూహింప 

వలసియున్నది. కారణ మేమన : అశ్వఘోషునికంకు పూర్వముననే 

మహాభారతము కలదని నిరూపింపండినది. మటియు నీ విషయ 
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మొక యనుమానపమాణమునే యవలంబించి యుండలేదు. ఇంక 

నేమన ; బొద్దు లయొక్క మొదటి సన్నాన మార్గమునందు మహా 

యానపంథచే( జేయ;బడీన కర్మయోగపరమగు సిద్ధాంతము మహో 

యానపంథకు |పముఖపురస్కరయైన నాగార్భునునకు గురువగు 

రాహులభ్యదునకు మొదట. దోంచుటకు “జ్ఞానియగు ్రీకృష్ణుండును, 

గణేశుండును * కారణభూతు లైరని తారానాథ మను “పేరు గల్లి టిబెట్ 

భాషలో నున్న బొద్దధర్మీయుల బౌద్ధధర్మములయొక్క యితిహోస 

మున [వాయయబడినదీ. ఈ గంథము “రష్యనుభాషలో నుండి జర్మను 

భాషకు భాషాంతరీకరణము గావింపయుడినది. ఇంగ్ల షుభాషలో లేదు. 

దాని భాషోంతరీకరణమును డా. 'కెర్ను అనువానిచే [896 సంవత్స 

రమున [వాయలుడిన బుద్ధధర్మములను బోధించు గంథమునుండి 

(గహొంచితిని + ఇచ్చట 'ఫ్రీకృష్ణుం డను పేకుచేత భగవ ద్దీతయే 

యుళ్లేఖింపయడినదని డా, కెర్ను “చిప్పుచున్నా(డు. మహాయాన 

పంథయందలి బౌద్ధ గంథములలో “సద్ధర్మపుండరీక” మనుపేరు గల 

గంథమునందును “భగవద్గీతలయందున్న శ్లోకములవంటి కొన్నిళ్లోక 

నులు గలవు; కాని దీనియొక్కయు, నితర విషయములయొక్ష యు 

విచారము రాబోవు |పకరణభాగమున( జేయబడియున్నది. మూల 

బౌద్ధధర్మములు సన్న్యాసపరములై యుండ, దానియందు భకి పర 

మును, కర్మపరమును నగు మహాయానపంథ బయలు వెడలుటకు 
భగవద్దీత కారణమైన దని బౌద్ధ గంథకారు లే చెప్పిరి, అశ్వఘోషుని 

యొక్క కావ్యమున నున్న విషయమునకును, గితలయందున్న విష 
యమునకును నిరూపింపయిడిన సామ్యమునుబట్టియు, దానికి (పాబ 

ల్యము వచ్చునని మాతమే యిచ్చో( జెప్పవలసియున్నది. మహో 

+ See Dr. Kern’s Manual of Indian, Buddhism, Grundriss, II 
8 2. 122, మహాయాన పంథయొక్క- “అమతాయుసుత్ర” యని పేరు గలిగిన 

ముఖ్య|గంథను చీనాభాషలో ఇ.స. 148 సుమారున భాషాంతరీకరణము గావిం 

పంబడినది. 
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అ ంపంథ్రకు. పథమపురస్కర్తయైన నాగార్జునుడు శకమునకు 

సుమారు నూలు, నూటయే (బది సంవత్సరములు పూర్వమున పుట్టి 

యుండునని పాశ్చాత్యపండితులు నిశ్చయించిరి. ఈ మహాయాన 

మార్గమునకు బీజారోపణ మశోకుని రాజ్యకాలమున నై యుండవల 

యునని స్పష్ట మగుచున్నది. అనయా: భగవద్దీత మహాయానబెద్ధ 

పంథ బయలువెడలుటకంకు పూర్వమున_ "వే యుల? అశోకునికంశకు 

పూర్వమందే అనగా: క్రీస్తుకు పూర్వమున మూ(డు శతాబ్దములనా? 

డైనను బుట్టి యుండవలయునని బౌద్ద గంథములను బట్టియు, బౌద్ధ 

(గంథకారులు స్వయముగ వాసిన బౌద్దగంథముల యితీహాసనును 

బట్టియు పూర్ణముగ సిద్ధ మగును. 

పెన చెప్పిన పమాణముల నన్నిటిని విచారించితిమేని |పస్తుత 

మందున్న భగవద్గిత, శకమునకు పూర్వ మైదు శతాబ్బములనాండు 

పుట్టియుండిన దను విషయమై యే విధమగు సంశయము నుండదు, 

వా, భాండారుకర్కు కై, తెలంగు, రాం బ, చింతామణిరావు వైద్య, 

క్ర, దీక్షితులు నను వారియొక్క మతము చాలవజకిటులే యున్న 

ననియు, నదియే యీ |పకరణమున గ్రాహ్యామనియు జెప్పవలయును 

పొ, గార్బే యొక్క మతము మాతము వేజు, దాని కాధారమగు 

1తయందలి నాల్లవ యధ్యాయమునందున్న సంపదాయ పరంపరను 

వెలుపు శ్లోకములోనే “యోగో నష్టః_ అనయా: యోగము నశించి 

ది అను వాక్యమును గైకొని యిచ్చో యోగశబ్రార్థము “సాతంజల 

మూాగిమని చెప్పెను కాని యోగ శబ్బమున కచ్చో పాతంజల 

మోగ మని యర్థము కాదు. “కర్మయోగమె” యర్థమని నేను పూర్వ 

ఏందే సపమాణముగ నిరూపించితిని. కావున (పొ. గార్భేయొక్క 

ఏతము తప్పును న[గాహ్యమునై యున్నది. ఇప్పటి గీతలయొక్క 
"లము శకకాలమునకు పూర్వమందు వైదు శతాబ్బములకం కును 

ళు గీ పైం6 
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నవీన మనుటకు సాధ్యము కాదని నిర్వివాదమై యున్నది. మూలగీత 
దీనికం'కు సైతము కొన్ని శతాబ్బములై నను తప్పక (పాచీనమైనదిగ 

సుండవలయునని వెనుకటి (పకరణములో, జెప్పంబడినది. 

6. గీత = బౌద్మగంథములు 
థ్ 

ఇప్పుడున్న గీతకాలమును నిశ్చయించుటకు దృష్టాంతముగ 
నీయయిడిన బౌద్ధ్యగంథముల మహిమ తెలియుటకై గీతయొక్టయు, 
బౌద్దంథములయొక్ర యు, బేక్క బౌదగధర్మములయొక్ష యు సామా 

థి వ్ థి vu 

న్యమగు సాదృశ్య వైదృశ్యముల నిచ్చో విచారించుట కొంతయావశ్య 

కము. గీతలయందు. జెప్ప(బడిన స్థిత్మపజ్జుండు, (పవృత్తి మార్గములో 

నుండుటయే గీతాధర్మముల యందలి విశేష మని పూర్వమున ననేక 
'పర్యాయములు చెప్పబడినది; కాని యీ విశేషసుగుణమును క్షణ 

మాత మొక|[పక్క నునిచి యట్టి పురుషుని మానసికములును, నైన 

ర్లికములు నైన సుగుణములనే విచారించినచో గీతయందు వర్ణి ౦పం 

బడిన స్థిత పజ్ఞునియొక్కయు (గీ. 2.శ్క-72), [బహ్మనిష్టుండగు పురు 
షునియుక్కయు (4. 18-58; 5. 18-28), భక్తియోగియొక్కయు 

(1 12.19. -18) లక్షణము లయందును, నిర్వాణపదమున కధికొరి యగ 

నర్హ తునియొక్కయు, అనయా; పూర్ణావస్థను బొందిన బౌద్దభిక్షువ 

యొక్కయు వేర్వేఅగు బౌద్ద గంథములయందు. జెప్పంబడిన లక్షణ 

ములయందును విలక్షణమైని సామ్య మున్నట్లు కన్పట్టుచున్నది 

(ధమ్మపద, శ్లో, 800-428 మణియు సుత్తనిపాతలలో మునిసుత్తను 
ధమ్మికసుత్తను చూడు. వేయేల? స్థిత పజ్ఞునివలెనే సత్యమగ 

భిక్షువు 'శాంతు(డును', *నిష్కూముండుసు, “నిర్మముండును, “నిర 

ళియు (నిరిస్సిత), “సమదుఃఖసుఖుండును, 'నిరారంభుడునుి, “అ 

"కేతనుండును", లేక, *“అనివేశనుయను", లేక, “'సమనిందాస్తుతియు” 



8. గీత_.బొద్ధ గంథములు bbs 

“మూనావమానములును, లాభాలాభములును సమములైన వానిగ 

నెన్ను నా(డును'నై యుండునని యీ వర్ణ నంబట్టియు, గొంచెము 

శబ్దసామ్యముం౦బట్టియు స్పష్ట మగుచున్నది (ధమ్మపద, 40, 41 మజీ 

యు 91; సుత్తని, మునిసుత్త 1. 7 మజియు 14; ద్వయ తానుపస్సన 
సుత్త. £1.28; మణియు వినయపిటకచుల్ల వగ్గ. 7, 4. 7 చూడు). 

జ్ఞానికి | పకాశముగం దో(చునదియే యజ్ఞాని కంధకారముగ? దోంయను. 

“యా నిశా సర్వభూతానాం తస్యాం జాగర్తి సంయమో” (A219) 

ఈ విచారము ద్వయతానుపస్సన సుత్తయందలి 40.వ శ్లోకమునం. 

దును, “అరోసనేయ్యా్య న రోసేతి”_ అనగా: తాను ([తాసమును 

బొంద(డు, లోకులను సైతము |తాసమును జెందింపండు అని గీతల 

యందున్న “యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకా న్నోద్విజతే చయణ 

(A. 12. 1) అను వర్ణనతో సమానమగు వర్ణనమును, మునిసుత్త 

యందు 1[10.వ శ్రోకమున' జెప్పంబడినది. అటులే సల్టసుత్తయందు 

*పుట్టినవా రెల్లరు గిట్టుదురు” అనియు, లేక్క “భూతములయొక్క 

యాదియు నంతమును నవ్యక్తము గాన దానిని గుజించి శోకించుట 

వ్యర్థ "మనియు(సల్ల సుత్త 1 మజియు 9; మజియు గి, 2.27 మజీయు 
జర) మొదలగు గితలయందలి విచారమే కొంచెము శబ్దభేదముతో 

స్పష్ట మగుచున్నది. మజియు గితలయందలి దశమాధ్యాయమునం 

దును, అనుగితలయందును (మ.భా.అశ్వ. 48, 44) “జ్యో తిష్మంతు 

లలో సూర్యుండను) నక్ష|తములలో చం్యదుండను, వేదనుం[ తము 

లలో “గాయశతిని” అను మొదలగు వర్గ నయంతయు నా విధనుననే 

సేలసుత్త యొక్క 21, 22 శోకములయందును మజియు మహావగ్గ. 

6.49.8 అను (గంథమునందును చేయంబడియున్నదిః ఇంకను పెక్టు 

శబ్దసాదృశ్యములును, నర్గసాదృశ్యములును, "క. తెలంగనువారిచే 

రచింపబడిన గీతలయొక్క యింగ్లీషు ఖాషాంతరముతోం జేర్చిన 

టిప్పణిలో నిరూపింపంబడినవి. అయిన నీ సాదృశ్య మిటు లేల 



దా మ మను. “మం 

584 గితారహన్యము.. పరిశిష్టము 

యుత్సన్న మాయె? ననియు, నీ విచారము మొదట బౌద్ధము 

లోనిదా? లేక, వైదికధర్మములోనిదా? యనియు, దానినిబట్టి యేమని 

యూహింపవలయు? ననియు, నిటులే యనేక విధముల బయలు 

వెడలువిషయము లను నిర్ణయించుట కప్పుడున్న సాధనములు 

చాలని వగుటచే సైన జెప్పిన చమత్కారకారకమగు శబ్దసాద్భృశ్య 

మును, నర్గసాదృశ్యమును నిరూపించుటకంకు, "కై. తెలంగుగా 

రీ విషయములో విశేష మేమియు (వాయ లేదు; కాని యిప్పుడున్న 

బౌద్ద ధర్మముల విషయమై కలిగిన విశేషజ్ఞానమునుబట్టి యీ |పశ్న 

ముయొక్కు నిశ్చయము సమన్వయించును, కాస్తున బౌద్ధధర్మముల 

యొక్క, యా జ్ఞానము నిచ్చో సంశ్షేపముగం జెప్పుచున్నాను, కై, 

తెలంగుగారు సేసిన యింగ్లీషు భాషోంతరమున |పకటింప(బడిన 

“పాద్యధర్మగంథమాల ” యందే పిదప [పాచ్యవిద్వాంసులచే. 

(బకటింపయుడిన యింగ్లీషు భాషాంతరములను బట్టి చాలవణి క్ట 

జ్ఞానము సం్యగహింపయిడినది. (పమాణార్థమై మూపింపయిడిన బౌద్ద 

(గంథములయొక్క స్థ స్థలనిర్తేశము సైత మొ "మాలయందున్న భాషాం 

తరముల ననునరించియే యున్నది. కొన్నిస్థలములయందున్న పాలీ 

భాషయందలి శబ్దములు గాని వాక్యములు గాని, పాలిభాషలోని 

మూల్మగంథములనుబట్టి (వాయయడినవి, 

జై నధర్మములవలె టౌద్ధధర్మములును వైదికధర్మములును 

తం్యడియందుండి తనకు కావలసినంత ' సంపత్తును పంచుకొని, 

కారణాంతరముచే వేటున్న కొమారునివలె నున్నవి. అనలా; అవి 

పరకీయములు కావనియు, తత్పూర్యమందున్న (బాహ్మణధర్మ్శ్మముల 

యందే యుత్సన్నమైన యొక శాఖలోనివే యనియు నీ విషయము 
నిస్సంశయముగ సిద్ధమైనది. సిలోను, బేటాలో నున్న మహావంస, 

లేక, దీపవంసాది |పాదీన పాలీ (గంథములయందున్న బుద్ధుని 

తర్వాత రాజ్యమేలిన రాజులయొక్కయు బౌద్ధాచార్యుల పరరపర 
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యొక్కయు వర్ణనను బట్టి లెక్కించి చూచితి మేని గౌతమబుద్దుండు 
౪0 సంవత్సరముల వయస్సు గలపా(డై (కీస్తుశకమునకు పూర్వము 

48_వ సంవత్సరమున మరణమును బొందినట్లు నిపష్పన్నమగు 

చున్నది; కాని వీనిలో కొన్ని విషయము లసంబద్ధములై యున్నవి. 

కారణ మేమన : ప్రా. మాక్సుముల్ల రను నత( డీ గణితమును సూక్ష్మ 
ముగ జర్చించి బుద్ధుని యొక్క సత్యమైన నిర్వాణకాలము (ఈ పూ. 

478 సంవత్సరము లై యుండునని చెప్పెను. డా. బుల్హర్ అను నాత6 

డా కాలమే యశోకునియొక్క శిలాశాసనమునుబట్టి సిద్ధ మగునని 

నిరూపించెను. అయినను (పొ. హిస్ డేవిడ్స్, లేకు డా, కెర్ను 

మొదలగు పండితు లీ కాలమందు వీరికంకు 66 లేక, 100 సంవత్సర 

ములు నవీన మనవలయునని చెప్పుచున్నారు. మటియు (పొ, గాయ 

గర్ అను నతః డీ మతముల నన్నిటిని పరీక్షించి |క్రీస్తుశకముకంశే 
పూర్వము 48కి సంవత్సరములీ బుద్ధుని సత్యమైన నిర్వాణకాల మని 

నిశ్చయించెను. * వీనిలో నే కాలమును స్వీకరించినను బుద్ధుడు 

జన్మించుటకం'కు పూర్వమునందే వైదిక ధర్మములు పూర్ణావస్థను 

బొందిన వనియు, నుపనిషత్తులే కాళ ధర్మస్మూతములవంటి (గంథ 

ములును తత్పూర్వమునందే కలవనియు నిర్వివాదముగ సిద్దమగును, 

కారణ మేమన : పాలీభాషయందున్న (పాచీనములగు బౌద్ధ 

ధర్మగంథములలోనెే, * నాలుగు వేదములును, వేదాంగములును, 

వ్యాకరణము, జ్యాతిషము, ఇతిహాసము, నిఘంటువు” మొదలగు 

* బుద్ధునియొక్క నిర్వాణకాలవిషయమై (ప్రొ, మాక్సుముల్లి రుచే జేయం 

బడిన ధమ్మపదము యొక్క ఆంగ్ల భాషాంత రీకరణపుభూమికలో (35. 3. B. Vol. 

Intro. pp. xxxVv—XIv) వాయంబడినది. డా, గాయగ రనువానిచే 1812 సం 

వత్సరము. |ప్రచురింవ(బడిన తన మహావంశముయొక్క- భాషాంతరీక రణము 

యొక్క [వస్తావనలో చేయంబడిన యా | గంథముయొక్క. పరీక్షణమును 

చూడుడు. (The Mahavamsa by Dr. Geiger, Pali Text Society. Intro 

p. xxii రి 
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విషయములయందు పారంగతుండగు నొక సత్యశీలుండై న (బాహ్మణ 

గృహస్థు, లేక్క జటిలుండగు తపస్వి మొదలగు వారితో గౌతమ 

బుద్ధుండు స్వపక్షమును గుబీంచి వాదించుచు వారికి తన ధర్మముల 

యందలి దీక్ష నిచ్చినాండని చెప్పబడినది (సుత్తనిపాతలలో, నేల 

సుత్తయందున్న నేలయొక్క వర్ణనమును, వత్తుగాథను 00.45 

చూడు. మజ్రీయు కఠాద్యుపనిషత్తులయందును (కఠ, 1.18; ముండ. 

1.2. 10), అటులే గీతలయందును (2. 40. 45: 9. 20. 21) యజ్ఞ 

యాగాది, కౌతకర్మలకు న్యూనత చెప్పంబడిన క్లే, తేవిజ్ఞసు త్రయందు 

(తైఏవిద్యస్మూతమునందు) సైతము బుద్దుడు యజ్ఞయాగాదు లుప 

యోగము లేని వనియు, త్యాజ్యము లనియు నిశ్చయించి |బాహ్మణు 
నకు “బహ్మసహవ్యతాయ *'  గబహ్మసహవ్యత్యయ=(బబహ్మసాయు 

జ్యత) యని చెప్పునవస్థ యెట్లు (పొప్త మగునదియు(, దన మతము 

ననుసరించి చక్కగ నిరూపించెను, (బాహ్మణధర్మములయందున్న 

కర్మకాండమును, జ్ఞానకాండమును... లేక, గార్హస్థ్యధర్మమును, 

సన్న్యాసమును, అనయా; (పవృత్తియు నివృత్సియు . అను రెండు 

శాఖలును పూర్ణముగ రూఢము లైనపిదప వానిని సుధారణచేయుట 

కొల టె"ద్ధధర్మములు వెలువడినవని వీనివలన స్పష్ట మగును, 

సుధారణ యన; వానియందు పూర్వమందున్న కొన్నివిషయము 

లను స్థిరపజచుటయు, మజికొన్నిటిని మార్చుటయు నని సామాన్య 
నియమము కావున, నీ విధమున విచారింప బొద్దధర్మములయ దు 

వైదిక ధర్మములయందున్న యే యే విషయములు స్థిరపటుప(బడి 

నదియు, ఏవేవి వదలయణడినదియు నిపుడు విచారీంతము. ఈ విచా 

రము గార్హ స్థ్యధర్మము, సన్న్యాసము నను రెండు దృష్టులతో జేయ 

వలయును; కాని బౌద్దధర్మములు మొట్టమొదట సన్న్యాసమార్షము 

లోనిచే (అనయా; నివృత్తి పరమ్మల్రైనవియే) యగుటజే. రెండు 

విధములగుండ సన్న్యాసధర్మములను విచారించి రెండువిధములను 

గార్హన్థ్యధర్మములయొక్క జారతనమ్యుమును విఛారింతము, 
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పైదికసన్న్యాస ధర్మములను జూచితి మేని కర్మమయ మగు 

సృష్టియందున్న వ్యవహారము లన్నియు తృష్ణామూల కములు గావు 

ననే దుఖమయము లగును. దానిలోనుండి (అనయా: జననమరణము 

లను భవచ్యకములో నుండి యాత్మకు సరియైన విముక్తి కలుగుటకు 

మనస్సును నిష్కామమును విరక్షమును జేసి దానిని _దృశ్యసృష్టికి 

మూలకారణమును, నాత్మస్వరూపియు, నిత్యము నైన పర్బబవ్వామందు 

స్థిరముగ నిలువుటయు, సాంసారికకర్మలను బొత్తిగ వదలి యీ 
యాత్మ నిష్టయందే యెప్పుడును నిమగ్ను(డై యుండుటయు ననునవి 

దానియందలి ముఖ్యసిద్ధాంతములు, వీనిలో దృశ్యనృష్టి నామ 

రూపాత్మకము, నశ్వరమునునై యున్నది. దాని యఖండ వ్యాపారము 
కర్మ్శవిపాకానుసారముగ నడచుచున్నది, 

కమ్మనా వత్తతీ లోకో కమ్మనా వత్తతీ పజా (|పజ్బా, 

కమ్మనిబంధనా సత్తా (సత్త్వాని రథస్సాఒణీవ యాయతో. 

సుత్తని, వాసేఠ సుత్త, 81. 

_ కర్మచేతనే లోకములయొక్క్యుయు |[పజలయొక్కయు |పవృశత్తి 

జరుగుచున్నది, బండి యిరుసు ననుసరించునట్లు (పతిపాణియు 

కర్మచే బద్ధమై యున్నది అని వైదికధర్మీయమగు జ్ఞానకాండమందున్న 
సిద్ధాంతము. వేయేల ? జననమరణ పవాహమును (బహ్మదేవుండు, 

ఇం|దుడడు, మహేశ్వరుడు ఈశ్వరుడు, యముడు మొదలగు 

వేదముచే బోధింపంబడు దేవతలను, నా యా దేవతలయొక్క స్వర్గాది 

కములు గాని పొతాళాదికములు గొని యగు లోకములను, (బాహ్మణ 

ధర్మములయందు చెప్పబడిన వీనియొకు య స్తిత్వమును సైతము 

బుద్ధుం డొప్పకొనియే యుండెను. కావుననే, నామరూపములు, 

కర్మవిపొకము, అవిద్య, ఉపాదానము, (పకృతి మొదలగు సాంఖ్య 

"వేదాంతశాస్త్రములయందున్న శబ్దములును, [బహ్మమొదలుగో6 గల 

వేదచోదితలగ్స దేవతల కథలును (బుద్ధునియొక్క (శేష్టత్వమును 
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స్థాపించుచునే) ఏ మా|తమో భేదముతో బౌద్ధగంథములయం దన్ని 
దిక్కులను చెప్పబడినవి, దృశ్యసృష్టి సశ్వరము, అనిత్యముననియు, 

దాని వ్యవహారము కర్మవిపొక మునుబట్టి నడచు చున్నదనియు, 

కర్శసంబంధములోని వైదికధర్శములయం దున్న సిద్ధా ంతములు 

బుద్ధునికి మాన్యము లైనను, నామరూపాత్మక నశ్వరనృష్టియొక్క 
యారంభమునందు నామరూపవ్యతిరిక్త మును నాత్మస్వరూపము నగు 
పర్మబహృమువంటి యొక నిత్యమును సర్వవ్యాపక మును నగు వస్తువు 

కలదను వైదికధర్మములయుక్క, అనయా: ఉపనిషత్మ్కారులయొక్కు 

సిద్ధాంతము మా|తము బుద్ధునకు సమ్మతము కాదు. ఇదియే యీ 

రెండు ధర్మములయందున్న గొప్పు భేదము, అత్మ, లేక, (బ్రహ్మము 

వాస్తవికము కాదనియు; [భమ యనియు, ఆత్మానాత్మవిచారము, 

లేక్క |బహ్మచింతన మను థమలో పడి యెవరును తమ కాలమును 

వ్యర్థము చేయరాదనియు గౌతమ బుద్ధుండు స్పష్టముగ6 జెప్పెను 

(సబ్బాసవసు త్త, 9.18 చూడు, బుద్ధు( డే విధమునను నాత్మ కలదని 

యొప్పుకొనండని దీఘనికాయములలోని బ్రహ్మజాలను త్తలను బట్టియు 

స్పష్ట మగును, * అత్మయు (బహ్మము ననునవి యొక పదార్గమా ? 

వేర్వేణు పదార్థములా ? యనునవి మొదలగు 62 విధములైన పూర్వ 

పక్షములను చేసి యివి యన్నియు మిథ్యాదృష్టిలోని'వే యని యీ 

నుత్రయందు చెప్పబడినది. మజీయు, మిళింద|పశ్చమునందును 

బౌద్ధధర్మములయందువలెనే యాత్మ యను నొక సత్యమైన వస్తువులే 

దని నాగసేనుండు గీకు దేశస్థుండగు మిళిందునకు (మినాండరునకు) 
స్పష్టముగం జెప్పెనని యున్నది. (మిం ప, 2.86 మజియు £.7.10) 
అత్మయు, |బహ్మము రెండును [(భమలే, సత్యములు కావు, అని 

* బహ్మజాలసుత్త ఇంగ్లీషులోనికి భాషాంతరము చేయబడలేదు; కాని 
ధాని క్లప్తమగు" వివేచనము ' ర్హిస్ డేవిడ్స్ * అను వానిచే 5౨3.2. Vol. XXVL. 

Tntro. pp. Xxiil—xxv లో [వాయంబడినది, చూడుము, 
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యొప్పుకొనిన యెడల ధర్మము బొత్తిగా నశించియే పోవును. కారణ 

మేమన : మిగిలిన వన్నియు ననిత్యములే కాన, నిత్యసుఖ మనునది 

గాని దాని యనుభవము గలవాడు గాని యుండరు. ఈ కార 
ణముచేతనే, శ్రీశంకరాచార్యు లీ మతము తర్కశాస్తమువలె నైనను 
(గాహ్యము కాదని సిద్ధాంతము చేసిరి కాని తౌంటియందే బౌద్ధ 

ధర్మము లుండినవి యని మ్మాతమే యిప్పుడు విచారించుచుంటిమి 

గాన, ఈ వాదము నో విస్తరింపక బుద్ధుండు తన ధర్మమున కేమి 

యుపపత్తిని జెప్పెనో చూతము. అత్మయొక్క య స్తిత్వము బుద్దు6 

డొప్పుకొనక పోయినను 1. కర్మవిపాకమునుబట్టి నామరూపాత్మక 

మగు దేహను (అత్మ కాదు నశ్వరమైన జగత్తునందు పలుమారు 

జనన మొందవలసి పచ్చుననియు, 2. ఈ వునర్జన్మచ కమునుండి 

(అనయా: మొ త్రముమో(ద నంసారమే దుఃఖమయ మగుటబే దాని 

నుండి తప్పించుకొని | స్థిరమగు శాంతిని, 'లేక్క సుఖమును పొందుట 

యావశ్యక మనియు, ఈ రెండువిషయములను మా్యతము బుద్ధుండు 

వూ రిగ నొప్పుకొనెను. సాంసారికదుఃఖము లున్నవనియు, "వాని 

నవశ్యము నిరాశరింపవలయుననియు నొప్పుకొనె నేని యీ దుఃఖ 

మును నివారించుకొని యత్యంతసుఖమును పొందుటకు మార్గమేమి? 

యని వెదికధర్మముల యందున్న[(పశ్న మరల రాగలదు. కావున 

దానికి తగిన సమాధానము చెప్పితీ రవలయును. యజ్ఞయాగాది 

కర్మలచే భవచ్శకమునుండి విముక్తి కాదని యుపనిషత్కారులే చెప్పి 

యున్నారు. బుద్ధు6 డంతకంటెను నెక్కువగ విచారించి యా కర్మ 

అన్నియు పొంసాత్మకములు గాన, బొత్తిగ వదలివేయం దగిన 

వనియు, నిషిద్ధము లనియు( జెప్పెను. అటులే “(బహ్మ” మను 

నదియు నొక | భమయే, యనునెడల దుఃఖనివార ణార్థమై చెప్పు! 

బడిన (బవ్మాజ్ఞాన మను మార్గమును సైతము |భాంతీకారకనును, 

నసంభవమును నగును; కాని దుఃఖమయమగు సంసారచ కము 

నుండి విము క్షి. జెందుటకు బుద్దు( డే యుపాయమును జెప్పు నన: 
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ఏ రోగమైనను నివారించుటకు దానికి మూల మేదియో విచారించి. 

నిశ్చయించి దానిని తొలగించుటకు మంచివైద్యుండు |పయత్నించు 

నటుల, సాంసారిక దుఃఖములను రోగములను నివారణ చేయుటకు 

కి. దానికి కారణ మేమియో తెలిసికొని, 4. యా కారణమే దేనీవలన 

సమూలముగ నళించునో యట్టి మార్గమును నేర్చరియగు పురుషుడు 

స్వీకరింపవలయును. కారణములను విచారించుట కారంభించితిమేని, 

తృష్ణ, లేక్క వాసన యనునదియే యీ జగత్తునందున్న సర్వదుఃఖ 

ములకు మూలము; గావున నొక నామరూపాత్మకమగు దేహము 

నశించిన పిదప, మిగిలి యున్న యీ వాసనాత్మక బీజమునుండియే 
మటీయుక నామరూపాత్మకమైన దేహము పలుమారు పుట్టుచుండు 
నట్టు కాన్సించును. మజియు పునర్ణన్మమనెడు దూఖమయ మగు 

సంసారము నుండి విముక్తుం డగుట కింధియ నిగహముచేతను, 

ధ్యానముచేతను, వైరాగ్యముచేతను, తృష్ణ పూర్ణముగ నశించిన 

పిదప సన్న్యాసి, లేక, భికువుగ మాజుట యనునదియే యొక 

సత్యమగు మార్గమనియు, ఈ వైరాగ్యయు క్తనుగు సన్న్యాసముచేతనే 

స్థిరమగు శాంతిసుఖము సైతము (పొప్ప మగుననియు బుద్దుండు 

చెప్పెను, అనలా; యజ్ఞయాగాదులు, లేక, అత్మానాత్మవిచారము 

నను నల్లరిలో పడక సాంసారిక దుఃఖము లున్న వనుట, వానికి 

కారణము. వానిని నిరోధించుట, లేక, నివారించుట యందలి 

యావశ్యకత్క, వానిని సమూలముగ నళింపం జేయు వైరాగ్యరూప 

మగు సాధనము లేక, టౌద్ధపరిభామోనుసారముగ ననుుకమముగ 

దుఃఖము, సముదయము, నిరోధము, మార్గము _ అను నాలుగు 

దృశ్యవిషయముల మో(దనే బౌద్ధధర్మము లను కట్టడము కట్ట(బడి 

యున్నదని తాత్పర్యము, తమ ధర్మముబయందలి యీ నాలుగు 

మూలభూతములగు తత్త్వములశే “ ఆర్యసత్యము'* లని బుద్ధుండు 

సేరిడెను. ఉపనిషత్తులయందున్న యాత్శ జ్ఞానమునకు మూరుగ 
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నాలు గార్యసత్యములను దృశ్యములగు పుట్టకీట్టమాందనే బౌద్ధధర్మ 

ములు నిర్మింపబడిన వైనను, స్థిరమగు శాంతిని, లేక, సుఖమును 

బొందుటకు తృష్ణను, లేక, వాసనను క్షీణింపంజేసికొని మనస్సును 

నిప్మోమముగ జేసికొనవలయునని బుద్ధు, డుపదేశించిన మార్గ 

మును (నాల్లవ సత్యము), మోక్ష పాష్య్యర్థమై యువపనిషత్తులయందు. 

జెప్పంబడిన మార్గము నను నీ రెండును నిజముగ విచారించిన వేజు 

కావు, రెండుధర్శములయందును మనస్సుయొక్క నిర్విషయస్థితియే 

తుదకు దృశ్యమైన సాధ్యముగ నున్నదని స్పష్ట మగుచున్నది; కాని 

(బ్రహ్మము నాత్మయు నొకకే యను నుపనిషత్కారులుు మనస్సు 

యొక్క యీ నిమ్మోమావస్థనే “అత్మనిష్ట' / “బహ్మసంస్థ ); “బహ్మ 

భూతత % “|బహ్మనిర్వాణము ' (గీ. 5, 17-29; ఛాం. 2 28. 1) 
అనంగా ; |బహ్మమం దాత్మయొక్క లయమును చేసికొనుట యని, 

కడపటియవస్థకు "పేరు పెట్టుచున్నారు. బుద్దుడు దానికి * నిర్వాణి 

మని మాతమే, అనగా: “*విరామముసు బొందుట, లేకు దీప 

మారీపోయినట్లు వాసనలు నశించుట” యని మాత్రమే |క్రియాదర్శక 
మగు పేరును పెట్టుచున్నా(డు. ఇదియే యీ రెండుధర్మములయం 

దును గల భేదము, కారణమేమన ; బ్రహ్మము. లేక, అత్మ యనునది 

(భమ యని చెప్పిన పిదప “విరామి మన నేమి? యనియు, అది 

యెటులు లభ్యమగుననియు నడుగ నక్కజ లేదు (సుత్తనిపాతలలో 

రతనసుత్త 1కి మణియు వంగీససుత్త 12 మణియు 18 చూడు); 
మజియు నేర్చరియగు పురుషు( డీ ష్యాఢమగు విషయమును విచా 

రించుచు కాలయాపన చెయ (గూడదని బుద్ధుండే స్పష్టముగం జెప్పెను 

(సబ్బాసవసు త్ర, 0.18 మజియు మిళిందపశ్న 4.2.4 మజీయు 5 

చూడు, ఈ స్థితిని పొందినపిదప నుత్రియుక దేహము |పాప్త మగు 
నను సామాన్య క్రియకు సంబంధించిన 'మరణి నును శబ్దము బౌద్ధ 

ధర్మానుసారముగ సైతము నిర్వాణ మను నర్గమున( (బయోగింప 

కూడదు. నిర్వాణ మనునది మరణమ్మాతమే కాదు; “మరణము 
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యొక్క మరణము,” లేక, యుపనిషత్తులలో చెప్పినటుల “మృత్యు 

వును దా(టుటకు( గలమార్లము”. ఏ మనుజుండైన నీ స్థితిని పొందె 
నేని వానికి సర్పముచే వదలి వేయయుడిన కుబుసముపై నా సర్పము 

నకు మమకార ముండనటులే, తన శరీర మను నూహయైన నుండదని 

బృహదారణ్యక పనిషత్తులో (4 4. గ నీయంబడీన దృష్టాంతము 

నిజమైన బౌద్దభిక్రువులు సెప్పుచు సుత్రనిపాతయందున్న ఉరగను త్ర 
యందలి యోగములో స్వీకరించిరి. మజియు నాత్మనిష్టుండైన 

వురుషుండు పాపపుణ్యములబచే నెప్పుడును లిప్తుండు కాండనియు (బృ. 

4.4.28), మాతృవథ పితృవధలవంటిపాపములు సైత మంటవనియు 

నున్న వైదికధర్మములయందలి తత్త్వము సైతము /కౌషీ. బా. 8.1) 
ధమ్మపదమం దాశబ్దములతో( గూడ నున్నదని చెప్పబడినది (ధన్లు. 

294 మజియు 285 మణియు మిళింద[పశ్న 45.7 చూడు. బ్రహ్మము 

. యొక్కయు, నాత్మయొక్కయు న స్తిత్వమును బుద్ధు6 డొప్పుకొనక 

పోయినను, మనస్సును శాంతముగను, విర క్షముగను, నిష్కామము 

గను చేయుట మొదలగు నుపనిషత్తులలో( జెప్పండిన మోక్షపొ ప్తి 
సాధనములే బుద్ధుని మతమున నిర్వాణపా ప్రికి నావశ్యకములగుటచే 

బౌద్ధయతులయొక్కయు, వైదిక సన్న్యాసులయొక్కొయు వర్ణ నలు 

మానేసికస్థితినిబట్టి యొకరీతిగనే యున్నవనియు, దానింబట్టి "పాప 
పుణ్యముళయొక్క బాధ్యతవిషయమునుగాని జన్మమరణముల విష 

యమునలగాని వైదిక సన్న్యాసద్ధర్మములయందున్న సిద్ధాంతము లే 

'జాద్ధధర్మములయందును స్థిరములగుచున్న వనియు సారాంశము. 

కాని, వైదికధర్మములు గౌతమ బుద్ధునికం'కె (పాచీనము లగుటచే 

నీ విచారము తొల్లిటినుండియు వైదిక ధర్మములలోనిదే దై మై యున్న 
దను విషయమున సందేహ మేమియు లేదు. 

వైదికములును బౌద్ధములు నైన సన్న్యాసథధర్మముల యందలి 

భేదాభేదములు చెప్పబడినవి, ఇప్పుడు గార్హ్యస్థ్యథర్మములను బుద్దు( 
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కెటుల చెప్పెనో విచారింతము. ఆత్మానాత్మ విచారముయొక్క, 
కత్త్వజ్ఞానమును గొప్పదనక సాంసారిక దుఃఖములయొక్క యన్నీ 

క్వము మొదలగు దృశ్యమగు నాభారముమాందనే బౌద్ధధర్మము లను 

కట్టడము కట్ట(బడిన దైనను కాంటువంటి యాధునిక పాశ్చాత్య 

పండితునియొక్క కేవ లాధిభఖౌ తికధర్మములవలె6 గాని, లేకు గీతా 

ఫర్మములవలెను గాని_బె'ధ్రథర్మములు ముందునుండి (వవృత్తిపర 

ములు గావని యెఖుంగవలయును. ఉపనిషత్తులయందున్న యాత్మ 

ష్టానమువంటి సిద్ధాంతమును బుద్ధుః డొప్పికొనని మాట సత్యమే; 

కౌని సంసారమును బొత్తిగ వదలి, మనస్సును నిర్విషయముగను, 

నిపూమముగను చేయుటయే మనుష్యున కీ జగత్తున పరమకర్త వ్య 
మను బృహదారణ్యకో పనిషత్తు నందలి యాజ జ్ఞ వల్యుని సిద్ధాంతము 

“బృ. 4. 4. 6) బౌద్ధధర్మముల యందును కీలదు గాని బౌద్ధ 
ధర్మములు తొల్లి టినుండియు సన్న్యాసపరములే యై యున్నవి. 

సంసారమును వదలివైవక గృహస్థాశ్రమమునందే యుండుట వలన 

పరమసుఖము, లేక, యర్హ తావస్థ యెప్పుడును సంభవింపదని 

బుద్ధునియొక్క యుపదేశముల కన్నింటికి తాత్పర్యము. అయినను 

దానియందు గార్హ్హస్థ్యధర్మము బొత్తిగ వివేచింపబుడక పోలేదు. 
సన్న్యాసమును [గహింపకుండనే, బుద్దు(డు బుద్ధునియొక్ష ధర్మము, 

బౌద్ధభిక్తువుల యొక్క సంఘము, (అనయా: మేళాలు లేక గుంపులు) 

నను నీ మూంటియందుసు విశ్వాసమునుంచి “బుద్ధం శరణం గచ్చామి, 

ధర్మం శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి” అని సంకల్పము 

చెప్పి యీ మూడింటిని శరణుంజొచ్చు లోకులకు బౌద్ద గంథములలో 

నుపాసకులని పేరిడిరీ. ఇతడే బొద్ధమతమున గ్భహస్టుః డన(బడ 

వలయును. ఈ యుపాసకులు తమ గార ర్ల స్థ్యము నెట్టు జరుపవలయు 

నను విషయమై సందర్భము వచ్చినప్పడు బుద్దుడే | యక్కడ యుప 

దేశించెను(మహాపరినిబ్బాణనుత్త 1.24). వైదికములై న గార ర్ల స్థ్యధర్మ 

ములలొ హింసాత్మకములగు (శౌతయజ్ఞయాగములు, చాతుర్వర్ణ్య 
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భేదమును బుద్ధునకు సమ్మతములు కావు స్మార్హపంచమహాయజ్ఞ 

ములను, దానాదిపరోపకారథర్మములను జెప్పుచు బొద్దధర్మగంథము 

లయం దీ విషయము మాత ముళ్తేఖింపంబడినది. పంచమహాయజ్ఞ 

ములు (పతి గృహన్గునిచేత (అనయా: ఉపాసకునిచేతను) నాచరింప( 

బడవలయునని బుద్ధుండు చెప్పెను. అహింస, సత్యము, అస్తేయము, 

సర్వభూతదయయు (అత్మ, సమ్మతము కాకపోయినన్సు అత్మాపమ్య 

దృష్టియు, శౌచమును, లేక, మనాపూతతయు, సత్సాతదానము 

(అనయా: బౌద్ధభిక్షువులకు, నేక, బౌద్ధభిక్షుసంఘములకు నన్న 

వస్తాదు లొసంగుట్ట మొదలగు ధర్మములను బౌద్ధులగు నుపాసకు 

లనుభవింప వలయునని, బుద్ధుడు స్పష్టముగ( జెప్పియున్నాండు. 

బౌద్ధధర్మములయందు వీనికి కీల మని సపేరిడి, పంచమహాయజ్ఞ ముల 

వలే నీ నీతిధర్మములను, (బాహ్మణధర్మములయందున్న ధర్మస్యూత 

ములనుండియో, (పాదీనస్మృతి [గంథములనుండియో (మను. b.92 

మజీయు 10.68) బుద్దుడు (గహించియుండునని యీ రెంటినిపోల్చి 

చూచినచో విస్పష్ట మగును, * వే యేల? ఈ యాచారము విషయ 

మున, బుద్ధుండు (బాహ్మణధమ్మికసుత్త యను [గంథమున పాచీన 

(బాహ్మణుల స్తుతిని న్వయముగనే చేసియున్నాడు. మణియు మను 

స్మృతియందలి కొన్ని శ్లోకములు ధమ్మపదమం దక్షరమైన మార్చు 

లేక (వాయ బడినవి (మను. 2. 121 మణియు ధమ్మపద 109 

మజియు 181 చూడు; కాని పంచమహాయజ్ఞ ములును, నీతిధర్మ 

ములును నను నొక విషయమే వైదిక గంథములలోనుండి బౌర్ధధర్య 

ములలోనికి గహొంప్యబడ లేదు. ఇంకనే మన; గృహాస్థా ్ రమమేందు 

పూర్ణ మగు మోక్షప్రాప్తి యొష్పుడును కలుగదని వైదికధర్యములయ. ఐదు 

(పారంభమున కొంద అుపనిషత్కారులు (పతిపాదించిన మతము 

సైతము బుద్ధునిచే స్వీకరింపంబడినది. ఉదాహరణ మేమన: నుత్తని. 
న లాం జ కన. 

* See Dr. Kern’s Manual of Buddhism (Grundriss 0068 p. 68), 
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పొతలలో ధమ్మికసుత్త యం దుపాసకులను భిక్రువు లనుపోల్సి గహ 

స్టున కుత్తమశీలముచే స్వయం్యపకాశమగు దేవలోకము వచ్చును 

కాని జనన మరణరూపమగు చ్యకమునుండి విముక్తి కలుగుటకు 
సంసారమును, భార్యాపుత్రాదులను వదరివేయ వలయుననియు, 

తుద కతండు భిక్షుధర్మములనే స్వీకరింపవలయు ననియు బుద్దు(డు 

స్పష్టముగం జెప్పినాండు (ధమ్మికసుత్త 17.19; మటీయు బృ, 4.46; 

మజియు మ .భా, వన, 2. 68 చూడు). కర్మమార్లీయులై నవైదిక 

(బాహ్మణులతో వాదించుచు కాలయాపన: జేయక తన సన్న్యాస 

పరమగు మతమును సిద్ధింపంబేయుట కై “ని మతమున, (బ్రహ్మము 

నకు దారపుజ్రాదులు, లేక, లోభరాగములు లేవు గాన, దొరవుత్రా 

దులతో నుండి యజ్ఞయాగాది కామ్యకర్మలను జేయుటచే నీ కెట్లు 

బ్రహ్మపొప్త కలుగును 1 అని యిట్టి యుక్తి వాదమును బుద్ధుండు 

చేయుచుండె నని తేవిజ్ఞసుత్త యందులీ 'ఇెప్పంటడినది (కే. సు సు. 1. శ; 

రి, శ్ర మజియు బుద్దుడు తన యొవనముననే భార్యను, పిల్లలను, 

రాజ్యమును వదలి భిక్రుధర్మమును స్వీకరించిన పిదప నాటు వత్సర 

ములకు బుద్ద వస్థ (పాప్తమాయె నను విషయము (పసిద్ధము గనే 

యున్నది, 'బుద్ధునకు సమకాలికు(డును, బుద్ధునికం'కె పూర్వమే 

సమాధిస్థు(డగు మహావీరు+ డను కట్టకడపటి జై నతీర్ణకారునియొక్కు 

యుపదేశమును నటులే యున్నది; కాని యతఃడు బుద్దునివలె ననా 

త్మవాది కాడు, రట్టువస్త్రములు, పై "పె వస్త్రములు మొదలగు నై పొక 

సుఖములను త్యజించుటయు, అహింసా వతమును పాలించుటయు 

నను ధర్మములను జైనయతులు బౌధభిక్షువులకంకె నధిక (ద్ధతో 

నాచరించి యుండుటయు, ఇప్పటికి నోచరించుచునే యుండుటయి నీ 

రెండు ధర్మములయందును గల గొప్పభేదము. తాను తినుటక్రై చంపా 

బడిన జంతువుల మాంసమును *పవత్తి (సం. _పవృత్త; అనగ: 

సిద్ధమైన మాంసమును” (ఏనుగు, సింహము మొదలగు కొన్ని జంతు 

వులను వదలిపెట్టి) బుద్దు (డును తీసి, “పవత్త' మాంసమును తిన 
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వచ్చునని, మాంసభక్షకులగు బౌొద్దభిక్షుకులు కొందటి కాజ జ్ఞ యిచ్చెను. 

మజియు వస్రములను ధరింపక దిగంబరులై తిరుగుట దోష మని బౌద్ద 

భిక్రుధథర్మములయందు చెప్ప(బడినది (మహావగ్గ. 6. 81. 14 మజియ 

8. 28. 1). అనాత్మవాదియగు భిక్షుడవు కావలసినదని బుద్ధుడు 

స్పష్టముగ నుపదేశించినను, కాయ క్లేశమయముగు నుగతపస్సు బుద్ధు 

నకు సమ్మతము కాదనియు (మహావగ్గ $.1.16 మజియు గీ, 6.16), 

బౌద్ధభిక్షవులయొక్క విహారములయందు (అనయా; వారుండుటకై 

కట్టబడిన మఠములయందు) మొత్తము పై వ్యవస్థయు, శరీరమును 

విశేషము కష్ట పెట్టక పొణాయామము మొదలుగా( గల యోగా 

భ్యాసము నాచరించుచు నుండవలయు ననియు నియమము కలదని 

యిందలి సారాంశము. “అర్హ తావస్థ ”, లేక్క ' నిర్వాణసుఖము ” 

[పాప్తమగుటకు గృహస్థాశమమును వదలి వైచియే తీరవలయు నను 

సిద్ధాంతము వారియందు పూర్ణముగ స్టి సిరమై యుండుటచే బౌద్ధధర్మ 

ములు సన్న్యాసపరము లే యని చెప్పవచ్చును. 

(బ్రహ్మజ్ఞాన మనునది గాని, యాత్మానాత్మ విచార మనునది 

గాని [భమాత్మకమైన యొక్క గొప్ప జ్వాల యని బుద్ధునియొక్క 

ముఖ్యాభి పాయ మైనను, దుఃఖమయమగు సంసారచ్యకమునుండి 

విముక్తు(డ్రై నిరంతరమగు శాంతిని సుఖమును సంపాదించుటకు, 

వైరాగ్యముచే మనస్సును నిర్విషయము చేయుట యను నుపనిషత్తుల 

యందలి సన్న్యాసమార్షీయులయొక్క సాధనమునే బుద్ధుండు స్వీక 

రించియున్నా(డు, చాతుర్వర్ణ్య భేదములను; లేక, హింసాత్మకము 

లగు యజ్ఞయాగములను దప్ప వైదిక గార్హ్హస్థ్యధర్మములయందున్న 

నీతినియమములనే బౌద్ధధర్మములయందు కొంత మార్చి |గంథము 

లలో నున్న వైదిక సన్న్యాసులయుక్క వర్థనయు, బౌద్ధభిక్షువుల 

యొక్క, లేక. అర్త రృతులయొక్క వర ర్భనలును, అహింస 'ముదీలగు 

నీతిధర్మములును శేండు మతములయందును అనేక స్థలములయందు 
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శబ్బములతో సైత మొక విధముననే-స్పష్టముగ( గాన్సించుట యాశ్చ 
ర్యము కాదు, ఈ విషయము లన్నియు మొట్టమొదటి వైదికధర్మము 

లోనివే కాని యీ విషయము న్యూతమే బుద్ధునిచే వైదికధర్మము 
లలోనుండి [గహింపంబడ లేదు. దశరథజాతకమువంటి జాద్ధధర్మముల 

యందున్న జాతక్యగంథములును, నిటులే పాదీనములగు వైదికము 

లైన వురాణేతిహానములయందలి కథలును బుద్ధధర్మానురూపముగ 
రచింపబడిన రూపాంతరముళై యున్నవి. జౌద్ధులే కొక్క జైనులు 

సైతము తమ యభినవములగు పురాణములయందు వెదికకథల 

కిటులే రూపాంతరములను రచియించిరి.  మజియు |కీస్తుయొక్క 
యనంతరమున, మహమ్మదీయ ధర్మములయం దొక శ్రీస్సవచరి త 

యటులే మార్చి [వాయయబడిన దని * సేల్దొర (వానసియున్నా (డు. 
బైబిలునందలి [పొచీన విధులయందున్న సృష్ట్యుత్పత్తి, [ప్రళయము 

మొదలైన విషయములయొక్ష కథలను, |పొచీనులైన ఖాల్చిలయొక్ష్య 

ధర్మకథలను నిటులే మార్చి యహూదులు చెప్పిరని యిటీవల జరి 

గిన శోధనమువలన స్పష్ట నుగును. ఉపనిషత్తులును, |పాచీన ధర్మ 

సూతములును, మనున్మృతియందున్న వర్ణ నలును కథలును, విచా 

రములును బౌద్ద గంథములయం డి ట్టనేక స్థలములయందు శబ్ద 

మాత్రము మార్చు లేకయే |గహింప(బడినవి. “జయముచే వైరము 
వ్యద్ధిఃబొందును. వైరముచే వైరము శమింపదు” (మ.భా.ఉ. (158 

మజణియు 68), లేక్క “ఇతరులయొక్ల. [కోధమును శాంతిచే జయింప 
వలయును” అని విదురనీతియందును (మ, భా, ఉ. కిరి, 78), “నా 
యొక్క యొక బాహువునకు చందనము పూసినను, రెండవ దానిని 
కోసినను నీ రెండు విషయములును నాకు సమానముగనే యున్నవి 

అని జనకుల వచనమును (మ.భా.శాం. 820. 36), మజీయు నితర 

* See Sales Koran, “To the Reader” (Preface) p, x, and 
the Preliminary Discourse, Sec. IV. p. 58 (Chandos Classics 
Edition. 

భ, .గీ 1-37 
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ములగు మహాభారతములోని యనేక శ్ఞోకములును జొద్దగంథము 
లలో (ధమ్మపద ర్ నముశతీయు 426, మణీయు మిళింద। పశ్న 7.8.) 

కలవు. అవి యన్నియు మహాఖారతమునం దుండియే బౌద్ద గంథ 

కారులు (గహొంచియుందురని సహజముగ నూహింపంబడుసు; కాని 

యుపనిషత్తులు (బహ్మన్మూతములు, మనుస్మృతి మొదలగు వైదిక 

(గంథములు బుద్ధునికం'కు నిస్సంశయముగ 1పొచీనము లగుటచే 

'లౌద్దగంథములలో స్పష్టముగ( గన్సడునట్టి వానిలోని శ్లోకములు 

గాని విచారణలు గాని జౌద్ధ్యగంథకారు లా వైదిక |గంథములలో 

నుండియే (గ్రహించినట్లు నిశ్చయముగ జెప్పుటకు వీలైనట్టు మహా 
౧ ఏ ౧ 

భారతముయొక్క విషయమును నిశ్చయించుటకు వీలు లేదు. 

నుహాభఖారతమునందు 'జాద్ధధర్మములయొక్క యుళ్లేఖము కలదు. 

కానున బుద్ధుని యనంతరమున మహాభారతము సంస్కరింప(బడి 

నట్టు స్పష్టమగుచున్నది. కావున శ్రోకసాదృశ్యమును బట్టియే నుహో 

భారతము జొద్ధగంథములకు పూర్వకాలిక మైయే యుండవలయు 

నని స్పష్టముగ నిర్ణయించుటకు సాధ్యము కాదు. గీత యనునది 

మహాభారతముయొక్క యొక భాగమే యగుటచే నక్త గీతలును 

బుద్ధునిళం'కె (పాచీనము లని నిశ్చయించుటకు వీలు తేదు. ఇంతియ 

శాక గితలయందే (బహ్మసూ్మూతముల యుళ్లేఖనము కలదు, |బహ్మ 

స్ఫూతములయందు బౌద్ధమతఖండన మున్నదని ముందే చెప్పండి 

నది, కావున నీ శంక నివారింప(బడినది. గీత శౌద్ధగంథములకం'కు 

(ప్రాచీనమైనదని నిర్వివాదముగ సిద్దించుటకు సితపజ్జుని యొక్క 
జా థి థ్ 

వర్ణన మొదలగు స్థలముల 'రెండింటియందు నున్న శబ్దములకు 

సాదృశ్యము కలదని పూర్వమందు నిరూపీంపంబడిన విషయమే కాక 

'జౌద్దగంథముల యం దితరములైన సాధనము నే వైనను కాన్సి 0 

చునో, శాస్పింపవో యిప్పుడు విచారింతము. 
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బొద్దధర్మముల మూలస్వరూపము శుద్ధ నిరాత్మ వాదమనియు 

నివృత్తిపరమనియు పెనం జెప్పలుడినది; కాని దాని కా స్వరూపము 

చిరకాలము నిలువలేదు. భిక్షువులయొక్క యాచారముల విషయమై 

మతభేదములు గలిగి బుద్దుని మరణానంతరమున దానిలో యనేక 

ములగు నుపమార్గములు నిర్మితము లగుచుండుటయే కాక, ధార్మిక 

మగు తత్త్వజ్ఞాన విషయమునను నిటులే మతభేదము కలిగెను. ఆత్మ 
లేదని చెప్పు విషయమున “*అచింత్యమగు నాత్మజ్ఞానముయొక్క 
శుష్కవాదములో, |బవేశింపక వైరాగ్యముచేతను, నభ్యాసముచేతను 

మనస్సును నిష్కానుముగ6 జేసికొనుట యను వ్యాపారమున నుండ 

నిమ్ము; అత్మ యున్నను, లేకపోయినను మనోన్మిగహ మనుకార్యము 

ముఖ్యమగుటచే దానిని సిద్ధింప( జేసికొనుటకు మొదట పయత్నము 

చేసి యుండవలయును” అనియే బుద్దునియొక్క యూహ యని 

చెప్పవలసి యున్నది. |బహ్మము గాని యాత్మ గాని బొత్తిగ లేనే 

లేదని యాతసి యుథ్ధేశ్యము కాదు. కారణ మేమనః తేవిజ్ఞసు త్త 

యందు బుద్ధుండే ॥ [బ్రహ్మసహవ్యతాయ స్థితి ' నుళ్లేఖించెను. 'సేల 

సుత్ర యందును, థేరగాథయందును, “నేను | బహ్మభూతు,డనై 

యున్నాను” అని తన్ను వర్గి ంచుకొనెను (సేలసు. 1; థేరగా. +881); 

కొని యీ విషయము యుకమే యని యంగీకరించినను దానిలోనే 

“అత్మ, లేక _బహ్నము అను వానిలో నేదోయొక నిత్యమగు వన్తువు 
జగదారంభమున లేదు. మనకు గాన్బించున దంతయు క్షణికముగ 

లేక్క శూన్యముగ నున్నది, లీక, “కాన్చించుచున్నదంతయు జ్ఞానమై 

యున్నది. జ్ఞానము తప్ప నీ జగంబునం దేమియు లేదు” అనియు 
తత్త్వజ్ఞాన విషయమున ననేకములగు వివిధ మతములును వాదము 

లును న్యాగహమార్గము లును పిదప పుట్టిన వను విషయము నిర్వివాద 

ముగనే యున్నది (వేసూ,శాం. భా, 2, 18-26 చూడు), ఈ నిరీశ్వ 

రుండు, లేక్క యనాత్మవాది యగు బౌద్ధుని మతమునే, క్షణికవాద 
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జాద్ధభిక్తువులకు( గర్హవ్య మని చెప్పవచ్చును. * మజియు నీ మతమే 

మహోయానమార్లమును బోధించు సద్ధర్మపుండరీకాది గ్రంథములలో 
(బతిపాదింపయడీనది. గృహస్థాశ్రమము నుండి నిర్వాణపదమున 

బొందుటకు బొత్తిగ వీలులేక పోలేదు. వే యేల? ఇట్టి యుదాహ( 

ణము లనేకములు గలవు” అని నాగసేనునిచే మిళిందునకు చెప్ప 

బడినది (మి, |ప. 6.2.4), ఈ విచారమునకు నాత్మవాదపరములున 

కేవల సన్న్యాసపరములు నగు మొదటి బుద్ధధర్మములయందే కాక 

శూన్యవాదులయొక్ల యు విజ్ఞానవాదులయొక్ష యు మతముననై నన 
యోగ్యమగు నుపపత్తి కుదరదని యెల్ల రకును సహజముగం దె 

యును. మఆియు బుద్ధధర్మములయందే యున్న యనేకుల విఇ 

రము బుద్ధునియొక్క మొదటియుపదేశమునకు విరుద్ధముగనున్న క 

మొదట దోంచెను; కాని పిదప నీ | కొత్తమతమే సహజముగ లోకు 

శెక్కువ సమ్మతమైనది యాయెను. మజియు బుద్ధుని మొదటి యు 
దేశము ననుసరించి (ప్రవర్తించుట “హినయాన " (చిన్న మార్గము 
మనియు, నీ కొత్తమతము ననుసరించుట “మహాయాని (గొ 

మార్గము మనియు పేర్లు 'పెట్టంబడెను. + వైనా, టిబెట్, జపా 

* 'నుత్శనిపాతి అను (గంథమునందు ఇగ్గవిసాణసుత యందలి 41. 

ళ్లోకమునకు “ఏకో చరే ఇగ్గవిసాణకప్పో ” అనునది |ధువవదము (అనం? 

పల్లవి). ఖగ్గవిసాణ మునంగా ౩ ఖడ్గమృగము, దానివలె బౌద్ధభితువు మఠము 

నొకండే యండవలయునని దీని యర్థము, 

1 హీనయానమార్గమునకు, మహాయాన మార్గమునకుం గల భేదమును వ 

చుచు డా, శెర్న్ ఇట్లు చెస్పుచున్నాండు, “ Not the Arhat, who has shal 

off all human feeling, but the generous, self-sacrificing, acl 

Bodhisattva is the ideal of the Mahayanists, and his attrac! 
side of the creed has, more perhaps than anything else, contri 

ted to their wide conquests, whereas 5. Buddhism has not b 

able to make converts, except where the soil had been prepa 
by Hinduism and. Mabayanhism’”-~ Manual of Indian Buddhi 

p. 69. Southern Buddhism అనగా హీనయాన మగును. మహామానర 
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మొదలైన దేశములలో నిప్పుడు ప్రచారములో నుండు బౌద్ధధర్మము 
“'మహాయాని మార్గమును బోధించునదే. మజియు బుద్ధుని నిర్వా 

ణానంతరము బౌద్ధధర్మము లతిత్వరగా వ్యాపించుట మహాయాన 

మార్గమందలి భిక్షుసంఘము యొక్క దీర్జోద్యోగమే కారణము; బౌద్ధ 

ధర్మమునందు బయలువెడలిన యీ సుధారణ (సంస్కారము) శాలి 

వాహనశకముకంకు పూర్వము సుమారు శ్రి0() సంవత్సరము లనా(డు 

పుట్టియుండునని డా, కెర్న్చే నిశ్చయింప(బడినది. * కారణమేమన, 

కనీష్కు.డను శకరాజు కొలువుకూటమున ' శాద్ధభిక్షువులయొక్క 
మహోప్మదవము నిండియుండుటకు మహాయాన భిక్షువు లే కారణమని 

జౌద్ధగంథములయం దుల్రేఖింప( బడియున్నది. ఈ మహాయాన 

మార్గమందలి “అమితాయుసుత్తి యను పేరు గలిగిన పథానసూత 

గ్రంథము (శీస్తుశకము 148.వ నంవత్సర[పాంతమున చైనాభాషలో 

నికి భాషాంతరము చేయబడినది. ఈ [గంథమిప్పు డున్నది. అయిన 

నీ కాల మింతకంకును [పాచీనమై యుండవలయునని యెన్నెద. 

కారణ మేమన  |కీ, వూ. 280 సంవత్సరముల సుమారున నళోకు(డు 

వేయించిన శిలాశాసనమున, సన్న్యాసపరములగు నిరీశ్వర జౌద్ధధర్మ 

ములు విశేషముగ నుశ్లేఖింపంబడక భూతదయాపరమగు |పవృత్తిపర 

మున భ కి సైతము కలదు, * Mahayanism lays a great stress on devo- 

tion, in this respect as in many other harmonising with the current 
of feeling in India which led to the growing importance of Bhakti” 
Ibid. p. 124. 

* See Dr. Kern's Manual of Indian Buddhism, p. 6,69 and 

119. మిలిందుండను (మినండరను "పేరుగల గీకురాజు) మహారాజు ఇ, సః 
పూర్వము 140, లేక, 100 (ప్రాంతమున హిందూస్థానమునకు వాయవ్యమున 
నున్న బాక్ట్రియా దేశమునందు రాజ్యము చేయుచుండెను. అప్పుడు నాగసేనుండో 
రాజుసకు 'సొద్ధధర్మదీక నిచ్చెనని మిళింద్మపశ్నమున | వాయంబడినది, బౌద్ధ 

ధర్మవ్రచార మను కార్యమును మహాయాగ మార్గమున సున్న జనులే చేయచుండు 
టచే, నీ మహాయాననూర్గ మనస్సు డుదృవించెనని స్పష్టమైనది, 
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జౌద్ధథర్మమే యంతటను నుపదేశింపంబడెను. అప్పుడున్న (అనలా 

తత్పూర్వ మందున్న బౌద్ధధర్మముల కే మహాయానమందున్న 

(ప్రవృత్మిపరమగు స్వరూపము వచ్చుట కారంభమైనదని స్పష్ట మగు 
చున్నది. జౌద్ధయతి యగు నాగార్జును డీ మార్గమునకు పముఖు 

డగు (పవర్శకుండే కాని దానిని కని పెట్టినవాండు గాండు. 

(బ్రహ్మము, లేక, పరమాత్మయొక్క య స్తిత్వము నొప్పి 

కొనక, మనస్సును నిర్విషయము చేయుట యను నుపనిషత్తుల 

యందున్న నివృత్తిమార్లమును మ్యాతమే యొప్పుకొనునవియు, 
(పారంభమునుండి నిరీశ్వర వాదపరములే యైనవియు నగు బుద్ధుని 

యొక్క ధర్మములలో నుండియే పిదప [కమ్మకమముగ స్వాభావిక 

రీతినే భక్రిపరమగు [పవృ త్రీమార్గము బయలు వెడలుటకు వీలులేక 

పోవుటవలన, బుద్ధునియొక్క నిర్వాణానంతరమున వెంటనే బౌద్ధ 

ధర్మములకు( గలిగిన కర్మ్మపథానమగు భ క్రిస్వరూపమునకు జౌద్ద 
ధర్మములకం'కు వేజిగు తత్కాలమందున్న మతములే కారణము శై 

యుండవలయునని స్పష్ట మగుచున్నది. ఈ కారణము లేవని విచా 
రించుట కారంభించితి మేని భగవద్గీత వైపునకు దృష్టి (పసరింపక 

యుండదు. కారణ మేనున ; భరతఖండమునం దాకాలమున వ్యాపిం 

చిన ధర్మములలో జై నధర్మములును, ఉపనిషద్ధర్మములును, పూర్ణ 

ముగ నివృత్తిపరములే యై యున్నవి. మజియు వైదికధర్మముల 

యందున్న పాశుపతము, శైవము మొదలగుమార్గములు భ క్తిపరము 
లైనను; [పవృ త్తిమార్గమును భక్తియు నను వానికి కలయిక భగవ 

ద్లీతలయందుతప్ప నెక్కడను స్పష్టముగా చెప్ప(బడియుండ లేదని 

నేను గీతారహస్యమునందలి పదునొకండవ [పకరణమున స్పష్టముగ 

నిరూపించినాండను. గితలయందు భగవంతుడు తనకు పురుషో త్ర 

ము(డని పేరు పెట్టుకొనెను. నేను పురుషో త్తము(డను, సర్వలోకము 
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ఎకు “తండిని”, “తాతను? అనియు (8. 17), ఎల్ల వారియెడలను 

సము(డి నై యున్నాననియు, నా శకెవరును శతు మ్మితులు 

కొరనియు (3-29), నే నజుండను నవ్యయుండను నైనను ధర్మసంరక్ష 

శార్గమై యాయా సమయములయం దవతరించు చున్నాననియు 

468), మనుష్యు. డెంత దురాచారు( కైనను నన్ను సేవించుటచే 

సాధువు అగుననియు (8.80), లేక, నాకు భక్తితో నేదైన నొక 

పుష్పమును గాని, పతమును గాని, లేక, కొంచె ముదకమును గాని 
యిచ్చినను నేను దానిని సంతోషముతో |గహొంతుననియు (9.28), 
అజ్ఞానులకు భ క్తియనునది సులభమగు మార్గననియు (12.5) భగవ 

గ్లీతలయందు "జెప్పంబడినది. మజియు, [బ్రహ్మనిష్టండు లోకసంగ 

వరమై (పవృత్తి ధర్మములనే యాచరింపవలయు నను సిద్ధాంతము 

నూ(తము గీతలయందు దప్ప మటియెక్కడను సవిస్తరముగం (బతి 
పాదింపంబడలేదు. కావున వాసనాక్షయరూపమగు కేనలనివృత్తి 

పరమగు మార్గము మొదట బుద్ధధర్మములోని కుపనిషత్తులలో నుండి 

గహించినళ్లే పిదప మహాయాన మార్గమందు (పవృత్తిపరమగు భక్తి 

తత ము సైతము భగవద్దీతనుండియే స్వీకరింపయుడినదని యూ 

హింపవలసివచ్చును. మజియు నీ విషయ మనుమాన్మపమాణమునే 

యవలంబించి యుండలేదు. టిబెట్ భాషయందున్న బాద్ధధర్మముల 

యొక్క యితిహాసమును గుణించి బొద్దధర్మీయుండగు తారానాథు(డు 

రచియించీన యొక గంథమున మహాయానమార్షమునకు (పముఖు( 

డును, పుర సరయు నగు “నాగార్జునునకు గురువగు రాహులభద్దు( 

డనువాండు, బౌొద్దదీక్షను కెకొన్న _బాహ్మణుం డనియు, సీ (బాహ్మ 

అునకు మహాయాన మార్గమంద్వు కల్పన. తోయటకు జ్ఞానులగు 

శ్రీకృష్ణుడు, గజేశుండును కారణభూతు”లనియు స్పష్టముగ వ్రాయ. 

బడీవెది, మణియొక తిబేటు |గంథమునందును నిటులీ (వాయః 



688 గీతారహన్యము.పరిశిష్టము 

బడినడి. * తారానాథున్మిగంథము బహు పొచీన మయిన దనుట 

నిజమే; కాని దానియందున్న విషయము పాచీనాధారము నేక 

వాయం(బడ లేదని చెప్పనవసరములేదు. కారణ మేమనః బౌద్ధ గంథ 

కారు: డెవండును స్వీయమగు ధర్మపంథయం దున్న తత త్వములను 

చెప్పునపు డూరకయే పరకీయుల ధర్మముల నిటు లుల్రేఖించుట 

సంభవింపధు, కావున జౌద్ధ్యగంథకారులే స్య్వయముగ నీ వీషయము 

నందు శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామని ర్టేశము( జేయుట యొక గొప్ప 

విషయము. కారణ మేమన: భగవద్గీత యొకటి తప్ప శ్రీకృష్ణునిచేం 
జెస్పణడిన మటియొక పవృ త్తిపరమగు భక్షి గంథము వైదికధర్మ 
ములయందు లేశపోవుటచే “నుహాయాననూర్గము * బయలువెడలక 

మునుపు భాగవతధర్మము లే కాక, భాగవతధర్శములను బోధించు 

శ్రీకృష్ణునిచే. జెప్పంబడిన |గంథము సైతము, అనయా; భగవద్లీత 

యును, నప్పుడు [పచారములో నుండెనను విషయము దీనివలన 

పూర్ణముగ సిద్ధమగును. మటియు డా, కెర్న్ అనువాని మతమును 
నిదియే, భగవద్దీత జొద్దధర్శములలోని మహాయానమార్షముకం కొ 

(పాచీనమని నిశ్చయించిన పిదప, దానివలె మహాభారతిమును నా 

కాలమున నుండి యుండవలయు నని యూహీంపవచ్చును, బుద్దుని 

మరణానంతరమున వెంటనే వారియొక్క మతములన్నియు నొక 

చోట సంశక్షేపముగ. జేర్చంబడిన వని జౌద్ధ్యగంథములయందు. 

+See Dr. Kern’s Manual of Indian Buddhism, p. 122. “ He 
(Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, who 
himself was a Mahayanist. This Brahmana was much indebted to 
the sage Krishna and still more to Ganesha, This quasi-historical 
notice, reduced. to its less allegorical expression, means that Maha- 

yanism is much indebted to the Bhagavadgita and more even to 

Shivaism ” “గణేశ” శబ్దముచే, డా. కెర్ను శ్రైవమార్గమని యెన్నినట్లు కొన్పించు 

చున్నది, డా, కెర్న్ ప్రాచ్యధర్మపు స్తకమాలయందు సద్ధర్మపుండరీక మను 
[గ్రంథమును భాషాంతరీకరణ మొనర్చి దాని |ప్రస్తాననయం దీ మతమునే | సతి 

పొదించినాండు. (5.3.3. Vol. XXI. Intro. pp. Xxv-xxviil), 
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జెస్పంబడినమాట నిజమే; కాని యిష్పుడు కాన్పించునట్టి యతిప్రాచీ 

నములగు బౌద్ధ్యగంథములు పైత మాకాలమున నుండియే యుండ 

వలయునని దానివలన సిద్ధము కానేరదు. మహాపరినిబ్బాజసు త్త 

యిప్పుడుండు |గంథములలో [పాచీన్యగంథమని చెప్పుదురు; కాని 

దానియందు పాటలీపు తపత్త నవిషయమున (అనయా: పాట్నాను 

గుజించినున్న యు ల్లేఖము నుబట్టి యీ |గంథము బుద్ధుని నిర్వాణా 

నంతరము కాలము నెంత తగ్గించినను సుమారు నూజణుసంవత్సరముల 

కంకె పూర్వమునందైనను పుట్టియుండదని, పొ, విస్డేవిడ్స్ అను 

నాతండు నిరూపించెను. బుద్ధా నంతరము నూజుసంవత్సరములలో 

జౌద్ధధర్మీయ భిక్షువులయొక్లక రెండవ పరిషత్తు జరుపంబడెను. అదియే 
వినయపిటకముయొక్క కట్టక డపట చుల్లవగ్గ యను |గంథము 

యొక్క చివరను (వాయంబడినది. దీనినిబట్టి సిలోన్ బేటాదేశముల 
యందుండి .పాలీభాషయందు [వాయథుడిన [పాచీనము లగు 

వినయపిటకాది జొద్దగంథము లీ పరిషత్తు జరిగిన వెనుకనే పుట్టి 

నట్టు స్పష్టముగ6 గాన్పించుచున్నది, * అశ్లోరుని పుత్తుంండు మహేం 

దుడు మొదట కీస్తు పూర్వమునందు సుమారు 241.వ సంవత్స 

రము సింహల ద్వీపమందున్న జౌద్ధధర్మములను [ప్రచారములో నికి 

దెచ్చుట కారంభించినప్పు డీ [గ్రంథ మక్కడకు. గొనిపోంబడెను. 

అనంతరము నూటయే(ుది సంవత్సరముల నుమారున్క, నది 

యచ్చో పుస్తకరూపముగ 1వాయంబడినదని బొద్ధగంథకారు లే 

(వాసికి, ఈ |గంథమును నోటికి రాజేయువాడుక యుండెను. కా6 

బట్టి మహేర్మదునికాలము మొదలు దానియం దే మ్మాతము మార్చు 

లేదని యంగికరించినను, బుద్ధుని నిర్వాణానంతర మ (గంథమున, 

మొదట సిద్ధమైనపుడు గాని, లేక్క పిదప మహేందునియొక్క గాని 

యశోకునియొక్క గాని కాలముపర్యంతమును, నా కాలమునందు 

§ See 5.0.2. Vol. XI. Intro. pp. xv-xx and p. 58. 
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లోని సిద్ధాంతము. గీతలలోనికి గ్రహింప బడియుండునని యనేక 

గ్రంథములలో 'కై9్రస్త వగురువులు చేసిన |పతిపాదనలును, మటీయు 
ముఖ్యముగ డా. లాంరిననర్ అనువానిచే |క్రీస్తుశకము 1869_వ సం. 
జర్మనుభాషలోనికి మార్చి (పచురింపంబడిన గీతాగ్రంథమునందు 

దానికాలమును గుణించి (పతిపాదింపంబడిన విషయము లన్నియును 

నిర్మూలము లని స్వయముగనే సిద్ధమగును. లాలశినస రనువా.ండు 

తన పుస్తకములో (అనగా: గితల యొక్క జర్మనుభా షాంతరములో) 

చివర భగవద్గీతయు-బై బిలు_ముఖ్యముగ |కొతృ్సకరారు (న్యూ "ెస్టు 

మెంటు) - అనువానియందున్న శబ్దసాద్భశ్యముల సుమారు నూజు 

కంకె నధిక స్థలములయందు( జూపియుండెను, వానిలో కొన్ని 

విలక్షణములును విమర్శించుటకు తగినవియునై యున్నవి. “నేను 

నా తండియందును, నీవు నాయందును, నేను నీయందును నున్నా 

రము, అని యా దినమున నీకు. దెలియును” (జాస్, 14.20) అను 

నీ వాక్యము గీతలయందున్న “యేన భూతా న్యశేషేణ దక్ష్య 

స్యాత్మ న్యథో మయి" (గీతా.4.85), మజియు “యో మాం పశ్యతి 
సర్వత సర్వం చ మయి పశ్యతి” (A. 6.80) అను నీ వాక్యములతో 

శబ్దమును బట్టియు నర్థమును బట్టియు సమానముగనే యున్నదని 

చెప్పవచ్చును. అశ్రు జానునందలి (1421) “ఎవరు నన్ను (పేమించు 

చున్నారో వారిని నేను (పేమించుచున్నాను* అను నీ వాక్యము 

గూడ “ప్రియో హి జ్ఞానినోఒత్యర్థ మహం స చ మమ |పియః"” 
(గీ. 7.17) అను వాక్యముతో నన్నివిధముల(బోలి యున్నది. దీనిని 
బట్టియు నిట్టి యనేక వాక్యములను బట్టియు గీతాకారులకు బైబిలు 
లోని విషయము బాగుగం దెలియునని యూహించి, డా. లారిననర్ 

గీత కీస్తువునకు పిమ్మట సుమారు 500 సంవత్సరములకు పుట్టి 
యుండునని చెప్పెను డా. లాంినసర్ పుస్తకమందున్న యీ 

భాగము “ఇండియన్ అన్టిక్వరి” అనుపుస్తకమున రెండవ భాగములో 

నింగ్లీ షుభాషయందు. |[బచురింపంబడెను. మటీయు కై, తెలంగుగారు 



7. గిత_కై 9స్త్రవుల బై వీలు 691 

భగవద్గీతల నింగీ షుభాషలో, బద్యకావ్యముగ రచించి దాని పీఠికలో 

డా. లాఠినసరను వాని యూహలను పూర్ణముగ ఖండించిరి. 

* లా6రినసర్ అనునత(డు పొళ్చాత్యులును; సంస్క్కృతజ్ఞులు నగు 

పండితులలో గణింపండ వేదు, సంస్కృతమునకం'ె క్ర స్తవధర్మము 

లయందు జ్ఞానమును నభిమానమును నతని కధికముగ నుండెను; 

కొని నతని యూహలు తెలంగుగారికే కాక మాక్సుముల్ల 5 మొదలగు 

పాశ్చాత్యసంస్కృత పండితుతకును సన్ముతములు కావు, గీతయొక 
సారి నిస్సంశయముగ (క్రీస్తునకు మున్ను పుట్టినదని నిశ్చయించిన 

పిదప గీతలలోను, బైబిలులోను నుండు తాను చూపించిన యనేక 
ములగు శబ్దసాద్భశ్యములును, నర్భసాద్భశ్యములును తన మతమునకే 

విరుద్ధము లను సంగతి డా. లా(రినసర్ ఎటుంగ్యడు. కాని, యే విష 

యము స్యప్నమందైనను సంఘటిల్ల దో యదియే పలుమారు |పత్యక్ష 

ముగ కన్నులకు గోచరించునని “ఇప్పుటలో నేమియు నసత్యము 
లేదు. నిజము విచారించితి మేని డా. లాంరినసరున కుత్తరమిచ్చు టు 

సైత మిచ్చో ననావశ్యకము, అయిన ననేశములగు గొప్ప యిం గ్లీషు 
(గంథములలో నిప్పటికిని నీ యసత్యమగు మతము అనువదింపబడుట 

స్పష్టముగ౦ గన్పట్టుచుండుటచే సీ విషయమై నవీనశోధనలయందుండి 

నిష్పన్నమయిన ఫలితార్థమును సం"క్షేపముగ నిచ్చో చెప్పుట యా 

వశ్యకము. రెండు |గంథములలో సిద్ధాంత మొక విధముననే యున్న 

దను విషయమును మ్మాతమే యవలంబించి వానిలో నేది | పాచీన 

మైనది, యేది నవీనమైన దని నిర్ణయించుటకు వీలులేదని తొలుతనే 
యెజుంగవలయును,. ఈ రెంటిలో నెక దానిలో నున్న విషయము 

నుజియొక దానిలోనికి |గహింప(బడెనని సమముగనే యూహింప 
వచ్చును, కావున రెండుుగంథముల కాలమును మొదట (సత్యేకముగ 

నిర్ణయించి పిదప విచారసామ్యముంబట్టి వీనిచే నీష[గంథము నుండి 

§ See Bhagavadgita translated into English Blank verse with 
notes & etc., by K. T. Telang, 1875, (Bombay). This book is differ- 

ent from the translation in the 5. B. E. Series, 
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యీ విషయములు [గ్రపొంపయుడిన వని నిశ్చయింపవలసి వచ్చును 

ఇంతియే కాళ సమానమగు రెండు విచారములు వేర్వేజలు 'దేశను' 

యందు వేర్వేజగు నిరువురు [గంథకర్తల కొక్క కాలమునందే కాని 

వేలుకాలములయందు. గాని స్వయముగః దోంపవచ్చును గాన 

రెండు (గంథములయందును నున్న విచారములకు సామ్యమున 

జూచునపుడు స్వతం తముగ నుద్భవించినవియా ౧ లేదా 

యనియు, నే యే దేశములయం దీ |గంథములు పుట్టినవో య 
రెండుదేశముల కప్పుడప్పుడు పరస్పరసంబంధములు కొంచె ముం! 

టచే నొక దేశమునుండి యీ విచారము మజఖియొక దేశమునకుపో 

టకు కొంచెమైన నవకాశముండునా? లేదా? యనియు విచారిం 
వలసివచ్చును. ఈ రీతిగ నన్నివిధముల విచారించితి మేని '్రైస్త 
ధర్మములనుండి గీతలలోని కే విషయమైనను |గహొంచుటకు వీలుగా 
పోవుటయేకాక క్రైస్తవుల బై బీలునందు కొన్పించునట్టి గీతలలోని £ 
యములవంటి విషయములు బైబిలులోనికే చొద్ధథర్మములలోనుం 

అనగా: గీతలలో నుండి గాని, లేక వైదికథధర్శము లనుండి గాః 

(కీస్తువు చేతనో లేక్క యతని శిష్యులచేతనో గ్రహింప బడీయు: 

వచ్చునని స్పష్టమగును, మంియు6 గొందబు పొళ్ళాత్యపండితులు 

నిప్పు డిదే విధముగ చెప్పుటకును నారంభించిరీ. ఇట్లు 'క్రెస్తవవ 

మర్వాచీన మని నిర్ణయింపంబడుటను జూచిన కొందజు వీరక్రైం 

ల్లాశ్చర్యముతో నీ విషయము నొప్పుకొనకపోవుట యొక వింత 1 

రదు; కాని యిట్టి గృహస్థులకు మనమీ విషయము థార్మికము ? 

నియు, నైతిహాసిక మనియు, నితిహాసముయొక్క పద్ధతుల న; 
రించియు, _పస్తుతమందున్న జ్ఞా నమునుబట్టియు, శాంతముగ 

రించితి మేని, తుదకు బయలువెడలు సిద్ధాంతము నెల్లవా! 

ముందుగ నీ విచారసాదృశ్య మను విషయమును బారంభించినః 

మిక్రిలి యానందము తోడను, నిష్టక్షపా తబుద్ధితో డను స్వీకరించుకీ 

న్యాయ్యమును సయు క్టికమును నగుననియు చెప్పవలయును, 
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యహుదీబై బిలునందు, అనయా: బైబిలుయొక్ల ప్రా(తకరారు 

(ఓల్లు తెస్టమెంటు నందు |పతిపాదింపయుడిన |పాచీన యహాుుదీ 

ధర్మములు సంస్కరింప(బడి, నూతన కరారునందు కై న్తవధర్మము 
లుగ బయల్బడీనవి. యహుదిభాషయందు దేవుని “ఇలోహో' (అరబ్బీ 

“ఇలాహ” అని చెప్పుదురు; కాని మోయుస్ అనువానిచే విధింప( 

బడిన నియమముల ననుసరించి యహుదీధర్మములయందు. జెప్ప 

బడు ముఖ్యమగు నుపాస్యదేవతకు ‘ జిహోవ్హ్యా అనుశబ్దము మొదట 

యహుదీభాషలోనిది కాదు. ఖాల్టీభాషలో నున్న “'యశ్హే" (సంస్త 

తము “యహ్వ”) అను శబ్దమునుండి యుతృన్నమైనదని పాశ్చాత్య 
పండితులే యిప్పుడు నిశ్చయించిరి. యషహుదీలు వ్మిగహారాధకులు 

గారు; అగ్నిహోతమందు పశువులను గాని, యితర [దవ్యములను 

గాని హోమమును జేసీయు, దేవునిచే విధింపంబడిన ధర్మనియమ 

ముల నాచరించియు జిహోవ్హాను సంతుష్టునిగం జేయుటయు, దాని 

వలన నిహలోకమందు తమకును, తను జ్ఞాతులకును, కల్యాణమును 

సంపొదించుకొనుటయు, చారి ధర్మమందున్న ముఖ్యమగు నాచా 

రము. సంశ్షేపముగం జెప్పనలయునేని, వైదికధర్మముల యందున్న 
కర్మకాండవలె 'యయహుదీధర్మమును యజ్ఞమయముగను (పవృత్తి 

పరముగను నున్నదని చెప్పవలయును. ఇందులకు విరుద్ధముగ 
“నాకు హీంసాకారకములగు) యజ్ఞము లక్కజయే లేదు. నేను 

(ఈశ్వరునియొక్ట) కృపను కోరుకొనుచున్నాను” (మాథ్యూ. శీ. 18) 
“దెవము, |దవ్యము నను రెంటిని సాధించుట శక్యము కాదు” 

(మాథ్యూ, 6. జిక) “ఎవరి కమృతత్వము నొందవలయునని యిచ్చ 

యున్నదో వారు దారపుత్తాదుల వదలి నా భక్తులు కొనలయును” 

(మాథ్యూ, 19.21), ఇ ట్లనేకస్థలములయందు |కీస్తు వుపదేశించి తన 

శిష్యులను ధర్మపచారణకొజకు దేశాంతరములకు6 బంపినప్పుడు 

నీవు నీ యొద్ద బంగారమును గాని, నాజెములను గాని, విలువగల 

వస్త్రములు మొదలగు వానిని కాని యుంచుకొనకుము, ” మొదలగు 
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సన్న్యాసధర్మములలోని విధుల నాచరణలోనికి తెమ్మని చెప్పెను 

(మాథ్యూ. 10.80.18). ఈ కాలపువారగు క్రై9స్తవులు శీస్తుయొక్క 
యీ యుపదేశములను చుట్టిచుట్టి యొకచో నుంచినమాట నిజమే. 
శ్రీశంకరపీఠమునకు వచ్చియుండు నిప్పటి శంకరాచార్యు లేనుంగులు, 

గుజ్జములు మొదలుగాం గలవానితో నుండుటవలన, శాంకరసం[ప 

దాయము రాజకీయము కానే, యర్వాచీనమగు కస్త వరాష్ట్రము 

యొక్క యీ [పవర్శనమువలన, మొదట కెంస్తవధర్మములును, 

(పవృత్నిపరములుగ నున్నవని చెప్పుటకు సాధ్యము కానేరదు. వైదిక 

ధర్మము (1పారంభమునందు కర్మకాండాత్మకమై యుం౦డం:గా పిదప 

జ్ఞానకాండ మె ట్రుదయమైనదో, యటులే యహుదీధర్మములనుండి 

'క్రైన్సవధర్మములును బయలువెడలెను; కాని వైదికమగు కర్మకాండము 

నందు మెల్ల మెల్ల(గను కమ్మ]కమముగను జ్ఞానకాండముయొక్ష యు, 

భరి కిపరమగు భాగవతధర్శ్మ నము లయొక్కుయు నుత్ప త్తియు, వృద్ధియు 

ననేక సంవత్సరములవణకు నగుచునున్నవి. ఆ తీరున కై9స్త వేధర్మ 

ములు వృద్ధినొంద లేదు, |కీస్తునకు పూర్వము సుమారు రెండునందల 

సంవత్సరములకు మున్ను ఏసీ లేక ఏసీన్ అనుపేరు గలిగిన సన్న్యా 
సులయొక్ష మార్గము యహుదీదేశమున నుద్భవి ల్లెనని యితిహాసము 

నుండి తెలియు చున్నది. ఈ ఏసీయతులు యహుదీధర్మ మవలం 

బించువారై నను హింసాత్మకములగు యజ్ఞయాగములను వదలి 

తమ జీవితకాలమునంతయును నిరుష్కదవమగు స్థలమునందుండి 

పరమేశ్వరుని ధ్యానించుచు కాలయాపన. జేయుచుండిరి, మజియు 

నుదరపోషణకొ అకు వ్యవసాయమువంటి నిరుపద్రవములగు పనులను 

జేయుచుండిరి. అవివాహితులుగ నుండుట, మద్యమాంసములను 

వదలుట్క హింసింపకపోవుట, శపథములను చేయకుండుట, సంఘ 

ముతో మఠములో నుండి యెవరి కేమి లభించినను మఠములో 

నుండువారెల్లరకును లభించినదే యని యెన్నుట మొదలగునవి 

యీ మతమునందలి ముఖ్యవిధులు, మజీయు నెవరైనను సము 
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దాయములో. (బవేళించిరేని మూండు సంవత్సరములు వారి న్మాశ 

యించి పిదప శాంతి నొందుదు నని ప్రమాణమును చేయవలసి 
వచ్చును. వీరి ముఖ్యమగు మఠము మృతసమ్ముదపు పళ్చిమతీరమున 

ఎంగది యనుచోట నుండెను, మజియు నచ్చోవారు సన్న్యాస 
వృత్తితో శాంతులుగ నుండెడివారు. స్వయముగ కీస్తువును, నతని 
శిష్యులును “వీసీ* యను మతమును (కొత్తకరారులో గౌరవముతో 

నిర్దేశించి (మాథ్యూ, 5.84; 19.12; జేమ్స్, 5.12: కృతే. 4.82.85) 

యో యేసు కీస్తుమార్గావలంబకులయి యీ సన్న్యానధర్మమునే విశేష 

మగు పచారములోనికి తెచ్చిరనియు. దోంచుచున్నది; కాని, కీస్తు 
యొక్క సన్నాసపరమగు భ క్రిమార్గపు పరంపర నీ తీరున ఏసీ 
మార్గము నవలంబించియున్న దన్నను మొదట కర్మమయ మగు 

యహుదీధర్మము లయందు సన్న్యాసపరమగు ఏసీ మతమైనను నొక 

సారిగ నెట్టు బయలుదేరిన దను విషయమై కొంచెమైనను సయు క్షిక 

మగు నుపపత్తిని చెప్పుట యైతిహాసిక దృష్టిచే నావశ్యక మగును. 

(కీస్లు ఏసీన్ మతములోనివా(డు కాడని యనేకులు చెప్పుదురు; శాని 

యిది సత్యమని యంగికరించినను బైబిలుయొక్క |కొత్తకరారున 
చెప్పబడిన నన్న్యాసపరము లగు ధర్మములకు ముఖ్యకారణ మేమని 

కాని లేక, కర్మ[పధానమగు యహుదీధర్మములందు వాని కొక్క 

సారి పాదుర్భావ మెట్లు గలిగినదని గాని మొదలగు (పశ్నలకు 
సమాధానము చెప్పకయే విడచిపెట్టుటకు వీలు లేదు. ఏ విషయ 

మైనను నొళసారియే యెక్కడను నుత్సన్నము కానేరదు. మెల్ల 

మెల్లగ బహుకాలము నుండి వృద్ది. జెందుచుండును. ఇట్టివృద్ధి 

యెచ్చోం గాన్పింపదో యచ్చో నీ విషయము తజచుగ పరదేశము 

నుండి 'కకొనయిడియుండు నను సమాజ శాస్త్రముయొక్కొు సామాన్య 

సిద్ధాంత మిపుడు నిశ్చయింపంబడును. ఈ (పతిబంధమును 1పాచీన 

కైంస్తవ్యగంథకారు లెటుగకపోలేదు. ఇంక నేమన ; బౌద్ధధర్మముల 

యొక్క పరిచయము, సమాపసంబంధము యూరోపీయులకు కలు 
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గుటకంకె పూర్వమునందు (అనగా; (శీస్తుశకముయొక్క వదు 

నెనిమిదవశతాబ్దము పర్యంతము) యహుదీలకు సంఘటిల్లి న పిదవ 

(గికుజనులయొక్క_అందునను పైథాగొరనుయొ క్క. తత్త త్య్వజ్ఞానమ: 

నుండియు కర్మనుయమగు యహుదీల ధర్మమునందు వసీనో జను€ 

సంబంధమగు సన్న్యాసమార్షము పు'కైననియు నర్వాచీనమగు శోధన 

లంబట్టి యీ సిద్ధాంతము సత్యముగ నిలువ దనియు, అయినను 

యజ్ఞమయములగు యహుదీధర్మములలోనే యొ క్ర సారిగ సన్న్యాన 
పరములగు ఏసీన లేక, (కీస్తుధర్వము లుద్భవిల్లుట్కు సహాజము/ 

శక్యము కాదనియు, వానికి యహుదీ ధర్శములకం'కె భిన్నములగ 

కారణము లేవైనను నుండి యుండనలయుననియు శోధకులగ 

'కైంస్తవవిద్వాంసులయొక్క మతము. వానికి యహుదీధర్మములకు 

సంబంధింపని యితరకారణము లేవైనను నుండునను కల్పన నవీన 

మైనదికాదు. |క్రీస్తుశకము యొక్క పదునెనిమిదియవ శతాబ్దము నక 

పూర్వమునందు 'కై9్రస్తవపండితులకును నది సమ్మతముగనే యున్న 

దని దీనినిబట్టి సిద్ధ మగుచున్న ది, 

పైథాగొరసుయొక్క తత్త్వజ్ఞానమునకును, జౌద్ధధర్మముః 
యందున్న తత్త్వజ్ఞానము నకును విశేషసాదృశ్యము కలదని కోల్ 

(బూక్* అనునాత్యడు చెప్పెను, కావున “ప్లై జెప్పంబడిన సిద్ధాంతమ. 

సత్యమని యంగీకరించినను ఎసీ మార్గమునకు జనకత్వము సిందు 
దేశము వెవునకే వచ్చునని చెప్పవచ్చును; కాని యింత కష్టప! 

చెప్పుటకును నిప్పు డేమి యవసరము శేదు. ఏసీ, లేక, |కీస్తుధర్శ 

ములకు పెఖా గొరియన్ సంఘముతీ నున్న సామ్యుముకంకు 

కేవలము వీసీ ధర్మములయొక్కయే కాక్క |కీస్తుచరితమునకును 

డీస్తయొక్క యుపదేశము లకు సైతము బుద్ధుని యొక్క ధర్మము 

లతో శతగుణముగ నధికమైన సామ్యమున్నదని, బౌద్ద గంథమ 

* See Colebrooke’s Miscellaneous Essays, Vol. 1 pp. 399, 400. 
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లను బైబిలుయొక్కు కొత్త కరారుతోం బోల్చి చూచికిమేని స్పష్టముగ( 

గాన్పీంచును. | కీస్తువును (భమ పెట్టుటకు సైతాను [పయత్నించి 

నట్టును, క్రీస్తునకు నిద్ధానస్థ |పొప్తమగు సమయమునందు నలువది 

దినము లుపవసించినట్టును, బుద్ధునకు సైతము మారుండు మోహ 

మును గలిగించుటకు (పయత్ని౦బె ననియు నా సమయమున? 

బుద్ధుడు నలువదితొమ్మిది దినము (ఏడు వారము లుపవసించి 

నట్లును బుద్ధచరితలో వర్గింప(బడినది. ఆ రీతిగనే పూర్ణమగు తన 

(శ్రద్ధయొక్క (పభావముబే నీటిపై నడచుటయు, దేహముయొక్క 

కాంతిని నొక్కసారిగ సూర్యకాంతివంటి దొనినిగ మార్చుటయు, 

లేళ శరణు జొచ్చిన చోరులకును, వేశ్యలకును సైతము సద్గతి 

నిచ్చుటయు మొదలగు విషయములు బుద్ధునియొక్కయు, (కీస్తు 

యొక్కయు చరితలయం దొక విధముననే యున్నవి, “నీవు నీ 

యొక్క యిరుగు పొరుగువారిని, వైరులను సైతము (పేమించుము” 

అనునవి మొదలగు |కీస్తుయొక్కు ముఖ్యములైన శనై తికోపదేశములు 
సైత మక్కడక్కడ నేమ్మాతము నూర్చు లేక బౌద్దధర్మములలో నంతకు 

మునుపే (_పసిద్ధములై యున్నవి. భ క్రియొక్కు సిద్ధాంతము మొట్ట 

మొదటి భౌద్ధధర్మములలో లేదు. అదియు బిదప అనగా: క్రీపూ. 

సుమారు రెండు మూడు శతాబ్బముల కాలమున మహాయానభౌద్ధ 

మార్గములోనికి భగవద్గీత నుండో కొనిపోల. బడినదని పైన జెప్పు 

బడియే యున్నది; కోనీ యీ సాన్యు మింఠవజకు నూూతమే కాదు. 

చిన్నవియు.౬ బెద్దవియు నగు ననేకములైన యితరములగు విషయ 

ములలో శై9స్తనధర్మముల యందును, బౌద్ధధర్మములయందును 
నిటి ట్టి సామ్యమే కలదని, మి. ఆర్థర్ లీలీయను వానిచే తన పుస్తకము 

న దాభారములతో న్య క్షము చేసి నిరూపింపంబడినది. వే యేల? 

(కీస్తువును “క్రాసు' మో(ద నెక్కించి వధించుటచే 'క్రై సవులకు పవిత్ర 

మును, పూజ్యమునగు నా “డ్రాను' యొక్క చిహ్నమును సైతము, 
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వైదికములు బొద్ధములునగు ధర్మముల నాచరించు జనులు “స్వస్తి 

కము *యొక్ష రూపముతో (కీస్తువుకంకు పూర్వమం దనేక వత్సరముల 

నుండి సైతము శుభదాయకముగ నెన్నియున్నారు. మణియు ఈజిప్టు 

మొదలగు ప్రాచీన ఖండములయందున్న దేశములయందే కాక కొలం 

బసుకు పూర్వము కొన్నిశతాబ్బముల కాలమునసైత మమెరికాయందలి 

పెరూ మెక్సికో దేశములయందు సైతము స్వస్తికమను చిహ్నము 

శుభావహమని యంగీకరింపంబడి యుండెనని ప్రాచీనులగు శోధకులు 

నిశ్చయించిరి. * దీనినిబట్టి డ్రీస్తువునకు పూర్వమునందే యందజకును 

పూజ్యమైన స్వ స్టికచిహ్నముయొక్క యుపయోగము, క్రైస్తవభక్తులు 

తర్వాత నొకవిధముగ. గావించికొనిరని యూహింపవలసి వచ్చును. 

భౌద్ద్ధభిక్షువులకును, పాచీన క్రై స్తవ ధర్మోపదేశకులకును (విశేషించి 

చూచితిమేని పాదిరీలకును) వస్త్ర ధారణమునను ధర్మవిధులయందును 

విశేషమగు సామ్యము కలదు. ఉదాహరణ మేమనంగా ; బ్యాష్టీజము 

యొక్క (అనయా: స్నానోత్తరకాలమునందు దీక్ష నిచ్చునట్టి) విధి 

సైతము శీస్తువుకం కు పూర్వమందే (పచారమున నుండెను. మజియు 

దూరదేశములకు ధర్మోపదేశకులను బంపి ధర్మప్రచారమునుచేయుట 

యను పద్ధతి B 9 స్తవ ధర్మోపదేశకులకం కు పూర్వమందే బౌద్ధభిక్రువు 

లచేం బూర్లముగ స్వీకరింప(బడినదని సిద్ధమైనది. 

బుద్ధునియొక్కయు, క్రీస్తుయొక్కయు చరి తలందును, 

నైతికోపదేశముల యందును, నీ రెండు మతములయొక్క ధార్మిక 

ములగు విధులయందును గల విలక్షణమును వ్యాపకమును నగు 

సామ్యమునకు కారణ మె మను[పశ్న సహజముగం బతిమానవు నకు( 

* See The Secret of the Pacific, by C. Reginald Enock, 1912, 

pp. 248—252,. 
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దోంచును. * బౌద్ధ గంథములం జదువుకొనుటచేత నీ సామ్యము 

పాశ్చాత్యులకు (పారంభమున( గన్పట్టినపుడు బౌద్ధు లీ తత్త్వములను 

నెస్టోరియన్ అను పేరుతో నాసియా ఖండము నందు వ్యాపించిన 

కైరీస్తవమార్గమునుండి (గహీంచియుందురని కొందటు క్రై) స్తవ 

పండితులు చెప్ప నారంభించిరి; కాని యీ విషయమే సంభవించుటకు 

వీలులేదు. కారణ మేమనః:ః నెస్టార్ మార్గముయొక్క (పవర్హకుండే 

(కీస్తుకు పిదప సుమారు శ£5్ సంవత్సరముల కాలమున( బుక్సైను. 
మజియు |కీస్తుకంకె పూర్వమందు సుమారు 900 సంవత్సరముల 
కొలమున బుద్ధు(డు పుకైను. కావున నశోకునియొక్క సమయ 

మందు... అనగా: క్రీ. పూ. 250 సంవత్సరముల నాండైన_ బౌద్ధ 

ధర్మములు హొందూదేశనుందును, నమిపమునందున్న దేశముల 

యందును విశేషముగ వ్యాపించియుండుటచే బుద్లచరి| తాద్మిగంథ 

ములును నప్పుడు పుట్టియుండునని యశోకుని శిలాశాసనమునుబట్టి 
యిప్పుడు నిస్సంశయముగ( దెల్టమైనది. బౌద్ధధర్మముల యొక్క 

[పాచీనత్వ మొ తీరున నిర్వివాదమై యుండుటచే కైంస్త వధర్మముల 

యందును భౌద్ధధర్మములయందును స్పష్టముగం గన్పట్టు సామ్యము 

1. రెండును వేర్వేలుగం బుట్టియుండవలయునని కాని, శక, VAR బౌద్ద 

ధర్మములలో నుండి యీ “విషయములు (క్రీస్తుచేతం గాని, యతనీ 

శిష్యులచేతం గాని గహీంపబడియుండునని కాని, రెండువిధములను 

* ఈ విషయమై మ, ఆర్థర్ లిరీ అనువాండు, Buddhismfin_ Christen- 

dom అను పేరుగలిగినయొక 'గంథము (వ్రాసెను, ఇంతియకాక Buddha and 

Buddhism అనుపేరు గలిగిన |గంథముయొక్క చివర నాలుగు భాగములలో6 

దనమతమును సంకేపముగను స్పష్టముగను నిరూపించెను, పరిశిష్ట పకరణము 
యొక్స యీ భాగమునందు చేసిన వివేచనయంతయు సీ రెండవ [గంథముయొక్కు 

యాధారముచేతనే చేయంబడినది. Buddha and Buddhism అను [గంథము 

The World’s Epoch-makers’ Series లో 1900 సం, (పచురింపలుడినది. 

ఆ [గంథముయొక్క పదియవ ప్రకరణమునందు బొద్ద కై 9 స్తవధర్మములయం 

దున్న సాద్భాక్యములు సుమారు ఏంబది సూచింపంబడిన వి. 
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డ్రీ సామ్యము బుద్ధుని యొక్కయు, ట్తువు యొక్కయు జీవితకాల 
ముకటియే యైనందున 'వేర్వేలు దేశములయందు స్వభావముగనే 

(పత్యేకముగం బుట్టినదని చెప్పెను; కాని కొంత విఛారించినయెడల 

నీ కల్పన సమాధానకారకము గాదని యెల్ల వారికిని సహజముగనే 

తో(చును. కారణ మేమన : ఒకానొక విషయ మెక్కడ నైన స్వతం|త 

ముగ బుట్టినచో నది యెప్పుడును |క్రమ|కమముగానే పుట్టియుండును 

గాన దానియొక్క వృద్ధి కమమును సైతము మనము చెప్పవచ్చును. 

ఉదాహరణ మేమన ; వైదిక కర్మకాండమునుండి జ్ఞూనకాండమును, 

జ్ఞానకాండమునుండియె (అనయా: ఉపనిషత్తులలో నుండియే) పిదప 

భక్తియు, పాతంజలయోగమును, చివరకు బౌద్ధధర్మములును నెట్లు 

బయలువెడలినవో యటులే (కమముగం బుట్టినవని నిరూపింప 

వచ్చును; కాని యజ మయములగు యహుదీధర్మములలో సన్న్యాస 

పరములగు * ఏసీ? ధర్మములు, లేక (కీస్తుధర్మము లీ పకారముగ 

బయలువెడల లేదు. అవి యొక్కసారిగనే పుట్టినవి, మజియు నవి 

యిట్లొక్టసారిగనే పుట్టుటకు యహుదీధర్మములకంకు 'వేటిగు కొన్ని 

కారణములు సంభవించిన వనియు, మటి కొన్ని విషయములను, 

(పాచీనక్రస్త వపండితులు నొప్పుకొందురనియు పైన6 జెప్పంబడినది, 

ఇంతియ కాక్క కీస్తుధర్మములయందును, బౌద్ధధర్మములయందును 

గన్పట్టు సామ్య నూ రెండు థర్మములును స్వతం| తములుగ( బుట్టిన 

వనుటకు వీలు లేనంత విలక్షణముగను పూర్ణ ముగ నున్నది. యహు 

దీల కొ కాలమున భౌద్ధధర్మముల యొక్క పరిచయమగుట "కే మాత 

మును వీలులేదని సిద్ధమైన యెడల నా సంగతివేజు; కాని యలగ్జాం 

డరుయొక్క కాలమునకు పిదప నళశోకుని కాలమున (అనగా: 

(డ్రీస్తుకంె. పూర్వమందు సుమారు 250 సంవత్సరముల కాలమున) 

మాత్రము బౌద్దయతులు తూర్పున నీజిప్టు మధ్యనున్న యలగ్జార్మడా- 

ess SEE Si, IRIE 
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గ్రీసు దేశముల పర్యంతమును వ్యాపించిరని యితిహాసమునుండి 
స్థిర మగుచున్నది. అశోకునియొక్క శిలాశాసనమున్క తాను యహు 

దీలతోడను, నా చుట్టుపట్ల నున్నదేశములవారి తోడను, (గీకురాజగు 

ఆంటిపీకస్ అను వానితోడను సంధు లొనర్శ్సికొనినటు లున్నది. 

అటులే (కీస్తువు జన్మించినపుడు తూర్పువైపునకు కొందటు జ్ఞునులు 

జెరూసలేము పర్యంతము నేగిరని బైబిలులో సైతము చెప్పబడినది 

(మాథ్యూ, 2.1). ఈ జ్ఞానులు “మగ? (అనలా: ఇరాన్దేశపు ధర్మ 

ములు కలవారు) అనువారు హీందూడేశమున నుండువారు కారని 

కె) స్తవులు చెప్పుచున్నారు; కాని యేమని చెప్పినను నర మొక్కు 

టియే. కారణమేమన : ఆ కాలమునకు పూర్వమందే చౌద్ధధర్మములు 

కాళ్ళీరమునందును, కాబూలునందును వ్యాపించెను, తూర్పు వైపున 

ఇరాన్ దేశపర్యంతమును, తురుష్క స్థానము పర్యంతమును బౌద్ధ 

సంఘమే యుండినదని యితిహాిసమునుండి స్పష్ట నుగుచున్నది. 

ఇంతియకాక' |కీస్తుయొక్క దినములలో భరతఖండమందలి యొక 
యతి యెజుపుసము దము యొక్క యొడ్డునకును, అలగ్గాం| థా 

సమిపదేశములకును నేకేట వచ్చుచున్నా( డనియు ప్రూటార్కు. 

స్పష్టముగ (వాసియున్నాండు. * కావున [కీస్తుకంకొ పూర్వమున 

*See Plutarch’s Morals—Theosophical Essays translated by 

C.N. King, )George Bell & Sons) pp.96, 97. పాలీభాష యందున్న 

మహావంశమను |గంథమున (28. 89) యవనుల (అనలా 1 (గ్రీకులు యొక్ళం 

అలసండా (యోన-నగరాఒలసందా) అను పట్టణము నర్ణి ంపంబడియె. అక్కడ 

నుండి క్రై9స్సన సంవత్సరమునకు కొన్నియేండ్లు పూర్వమన కొన్ని నాళ్ళనాండు 
సిలోనులో నొక దేవాలయమును కట్టించుచుండ ననేకులు బౌద్ధయతు లుత్సవార్థమై 

యేగిర నియు (వాయంబడినది, మహావంశమను [(గంథము సం గభాషలోవైస్లిన 

వారు, * అలసందా" శష్టమున కీజిష్టులోని అలెగ్జాండ్రియా యని 

కాబూల్ దేశమున నీ పేరుగల యలెగ్జాండరుబే నిర్మిం పడిన 

సర్గ మిచ్చో (గ్రాహ్యా మనిరి; కొని మాయక్తి నిలువలేదు 
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రెండుమూడు శతాబ్దముల కే యహుదీజనుల దేశమునందు బుద 
ధర్మీయులగు యతులు ,పవేళించుచు నుండిరను విషయమున నిప్ప 
డేమియు సందేహము లేదని తాత్సర్యము. మజియు నీ సంబంధము 

సిద్ధమైనచో యహుదీజనులతో |పారంభమున సన్నానపరనుగు 

ఏసీయును, పిదప సన్నాాసయుక్ష మగు భ క్షిపరములైన (డీస్తుధర్మము 

లును ప్రాదుర్భూ తము లగుటకు బొద్ధధర్మమే విశేషకారణమై యుండు 

నని సహజముగ నిష్పన్న నుగును. ఇంగ్లీ గ్ ష్ముగంథకారు. డగు లిలీ 

యను నాతం డీ విషయమునే యూహించెను. మజీయు దానిని బల 

పఅచు (ఫెంచిపండితులగు ఎమిల్ బుర్నుఫ్” అనునాతండును; 

*ర్రోళ్సి' 84 యను నాతండును తత్సద్భశములగు మతములను తమ 

గ్రంథములలో [వాసిరని యుదాహరణము నిచ్చెను. మజీయును 

జర్మనీదేశమున 'లైప్సిగ్' పట్టణసమిపమున తత్వజ్ఞాన శాస్త్రమున 
కధ్యాపకు(డగు ప్రా, సేడ ననువానిజే నీ విషయమున నతని|గంథము 

లలో నీ మతమే 'పతిపాదింప(బడినది. కీస్తుధర్మములును, బౌద్ధధర్మ 

ములును నన్ని విషయములలో సమానముగ నుండవు. రెరటికిని 
కొన్ని విషయములలో సామ్య ముండినను, కొన్ని విషయములలో 

వెషమ్యము సైతము విస్తారముగనే యుండును. నుజియు దానినిబట్టి 

కీస్తుభర్మములు బౌద్ధధర్మము లలో నుండి బయలుదేరిన వను మతము 

(గొవ్యాముగ నంగీకరింపంగూడదని జర్మన్ |పొఫెసర్ శాడ రను 

నాతడు తన |గంథములలో |వాసియున్నా(డు; కాని యాతండు 

సెప్పినది ముఖ్యవిషయమును వదలి యుండుటచే నేమియు [పయో 

జనకారి కానేరదు, కైె9స్తవధర్మములును, .బౌద్ధధర్మములును సర్వాం 

శములలో నొకటిగనే యున్న వని యెవరును చెప్పరు, కారణ మేమనః 

చిన్న[గ్రామము నెవరు యవనుల పట్టణ మని చెప్పుదురు? ఇంతియ కొక పైన 

జెస్పంబడిన యశోకుని శిలాశాసనమందే యవనుల రాజ్యమునకు బౌద్ద ద్ధథివవులను 

పంపినట్లు స్పష్టముగ [వాయంబడినది. 
ఛం |! 

' * See Lillie’s Buddha and Buddhism pp. 158. ff. 
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అట్టుండెనేని యీ రెండుధర్మములు వేర్వేటుగ నెన్న డవు, మొదట 

కర్మమయము మ్మాతమే యగు యహుదీలధర్మమునందలి సుధా 

రణను, అన(గాః: సన్న్యాసయుక్ష్రనుగు భక్తిమార్గమును |పతిపాదించు 
ధర్మము లుద్భవించుటకు కారణ మేమై యుండు ననునది ముఖ్యమైన 

(పశ్నయైయున్నది. మజియు కీస్తుకంకు నిస్సంశయముగ పొచీన 
ములగు బౌద్దభర్మముల యొక్క యితిహానమును గమనించితి మేని, 

సన్న్యాసపరమగు భ క్రియొక్కయు నీతియొక్కయు సిద్ధాంతములను 

(కీస్తు న్వతంత్రముగనే శోధించి 'కని'పెట్టియుండు నని చెప్పుట యైతి 
హాసికదృష్టిచే సంభవించునట్టిది కాదు. : ీన్తు తన వం|డెండవ సంవ 

త్సృరము మొదలు ముప్పదియవ సంవత్సరము వజకును నేమి చేయు 

చుండెనో దానిని గాని, యెక్కడ నుండెనో దానిని గాని బైబిలులో 

నేమియు. జెప్పియుండలేదు. ఈ కాలమును నతండు జ్ఞానార్గనము 

నందును, ధర్మచింతసయందును, [పవాసనమందును గడపి యుండు 

నని న్పష్టనుగుచున్న ది, కావున నీ సందర్భమున నతనికిని భౌద్ధభిక్షువు 

లకును, (పత్యక్షముగ( గాని పరంపరచే6 గాని సంబంధము సంఘ 

టిల్లనే లేదని నిశ్చయముగం జెప్పుటకు శక్యము కాదు, కారణ 
మేమన : బౌద్ధయతులయుక్క. [ప్రచార మా సమయమునందు |గీసు 
దేశపర్యంతమును వ్యాపించి యున్నది. నేపాళములోని యొక 

బౌద్ధమఠ మందున్న (గంథములో (కీస్తు వా సమయమున భరత 

ఖండములోనికి వచ్చియుండెననియు, నక్కడ నతనికి బౌద్ధధర్మముల 

యొక్క జ్ఞానబోధ కలిగిన దనియు, స్పష్టముగ( జెప్పయబడినది. 

నికోలస్ నోటోన్లిష్ అను పేరు గలిగిన యొక రష్యను గృహన్గున 

కీీగంథము లభించుటచే నతడు దాని భాషూాంతరమును 1804వ 

సంవత్సరమున (ఫెంచిభాషలో చేయించి |పచురించెను. నికోలస్ 

నోటోన్లి ష్ యొక్క భాషాంతరీకరణము సరిగ నున్నను, మూల 

(గ్రంథమును పిదప నెవరో య|పామాణికులు కల్పించి రనియు, నదీ 
యసత్య మనియు ననేకులగు శై9స్తవపండితులు సెప్పుచున్నారు. 
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'మటీయు నీ [గంథము నా పండితులు సత్యమైనదియే యని యంగిక 
రించినను, లేకున్నను నా విషయమున మాకు విశేషము పట్టుదల 

లేదు. నోటోవ్షి షునకు దొరకిన యా [గంథము సత్య మైనను, | పక్షి 

ప్రమైనను నైతిహాసికద్యష్టితో మా|తమే నేను చేసిన యీ వివేచనను 

బట్టి (కీస్తువునకుం గాకపోయినను కొత్తకరారునం దున్న యతని 

చరితను |వాసిన యతని భక్తుల'కై నను బౌద్ధధర్మముల యందలి 

విషయము తెలిసీయుండుటకు వీలు లేకపొోదని స్పష్టముగం దెలియును. 

మజీయు నీ విషయము సంభవించుటకు వీలులేనిచో [కీస్తువు 

యొక్కయు, బుద్దుని యొక్కయు చరి తలలోను, నుపదేశములలోను 

స్పష్టముగ విలక్షణమగు సామ్యము |పత్యేకముగనే కలిగియుండు 
ననుటయు సయు క్రికముగ( గస్పట్టదు. * మోమాంసకులయొక్క 

కేవల కర్మమార్గము, జనకాదులయొక్క జానయుక్ర్ష్యమగు కర్మ 

యోగము (నైష్కర్మ్యము, ఉపనిషత్కారులయొక్కయు సాంఖ్యుల 

యొక్కయు జాననిష్టయు, సన్న్యాసమును, చి త్తనిరోధకరూపమగు 

పాతంజలయోగమును, పాంచరాత్రములు, లేక, భాగవతధర్మములు, 

అనంగ: భకి యు నను నీ ధార్శ్మికములగు సమస్తాంగములును, తత్వ 

ములును మొదట |పొచీనమగు వైదికధర్మములలోని వై యున్నవ 

నియు, వీనిలో |బహ్మజ్ఞానమును, కర్మయు, భక్షి యు. గాక్ర చిత్త 

నిరోధరూపమగు యోగము, కర్మసన్నా్యాసము అను నీ రెండు సిద్దాం 

తములయొక్క యాధారముచే బుద్దుడు తన సన్నాసపరమగు 

ధర్మమును నాల్లువర్ల ములకును మొదట నుపదేశింజచెననియు, వాని 

యందే పిదప భకి యొక్కయు నిష్టామకర్మ యొక్కయు భారమును 

మోపి బుద్ధునిమతము ననుసరించువారు బుద్ధధర్మములను నాలుగు 

మూలలయందును |పసరింప జేసి రనియు, నశోకునియొక్క సమ 
rermtita పు తల. enero we Th RR కోరతారు ల వానతో యానకం TRV IPIRH TTR RRLe-1- crore nie iofoto RPO PREETALORR టా DEH LRRLH ళు కులు గనక IP NOEDYG WITHTHE కాల ఇ TAPPED గానా ణయ రకాట డంయారోంజరం టయ కలనా గారా wee wren. eerie het అనరా నాగానాం జావా Bhatt velar TENE పతయ ననా PRT mettre rete NomtTR Hi 

ఖ రమేశచంద్రదత్తు తుని మతమును నిదియే. కావున నా విషయమును 

తన [గంథమున సవిస్త్రరముగ |వాసెను. (Ramesh Chunder Dutt’s His- 

tory of Civilization in Ancient India Vol. II. Chap. XX. pp. 328- 
340. 
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యమున బౌద్ధమతము లిట్లు వ్యాపించిన పిదప శుద్ధకర్మ శ్రపరములగు 

యహుదీధర్మములందు సన్న్యాసమార్గముయొక్క సిద్ధాంతములు 
[పవేళింప నారంభించిన వనియు, తుదకు వానినే భకి తోం గలిపి 

[క్రీస్తు తన ధర్మమును [బవర్తింపం జేసె ననియు, నితిహాసమువలన 
నిష్పన్నమగు నీ పరంపరను జూచితిమేని డా, లారినసర్ చెప్పునట్టు 

డ్రీస్తుధర్మములలో నుండి కొన్ని ధర్మములై నను గీతలలో |గహింప+ 
బడినవి యనుట యసంగతమే కాక యాత్మాపమ్యదృ్భష్టిచే సన్న్యా 

సముయొక్కయు నిరై (రత్వముయొక్కయు భక్షి యొక్కయు సిద్ధాం 
తములు బైబిలుయొక్క |క్రొత్సకరారులోనికి బౌద్ధధర్మములనుండి, 
అనగా: పరంపరగా వెదికధర్మములనుండియే, గ్రహింప బడియుం 

డుటకు మాతము బలవత్తరమగు నవకాశము కలదని విశేషముగ 
నమ్మ(దగి యున్నదియు, హిందువులకు డాని విషయమై మణి యొ 

కరి ముఖమునైనం జూడ నవసర మెప్పుడును నుండదనియు పూర్త 

ముగ సిద్ధమగుచున్నదని యిందలి సారాంశము, 

ఇట్లు [పకరణారంభమున చెప్పబడిన యేడు విషయములును 

విచారింప( బడినవి. భరతఖండమునం దిప్పుడు వ్యాపించియున్న 

భక్తి మార్గమువ లన భగవద్దిత కెట్టి పరిణామము సంభవించినదనియు 

మొదలై 'న నితరములగు కొన్ని 'గొప ఏ[పశ్నలు దీనిని సంబంధించియే 

బయలు వెడలుచుండును; కానియీ (ప్రశ్నలు గీతా|గంథమునకు 

సంబంధిం చినవని చెప్పటకంకొ హిందూధర్మముల యొక్క యర్వా 

చీనములగు నితీహాసములకు సంబంధించి యున్నవని చెప్పుట 

యుక్తము. కావున విశేషించి యీ పరిశిష్ట పకరణము సమాపమైనది 

కాని మన మనుకొన్న దానికంత నెక్తుడుగ వృద్ధిపొందినది. అయి 

నను గీతయొక్క బహిరంగపరీక్ష నిచ్చో సమాప్తిం జేయుచున్నాను. 


